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॥। श्रीदिग्विजियरापो विजयत्ेतमाप् ॥1 

0 

॥ न्यायश्वामण्डमनम् ॥ 

( अद्टैततत््वखुधाखण्डनात्मकम् > 

"कभ शस > 

श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेव्वाद्ययनेकगणगणाकङक्रत- 
श्री मूरूराम-वेदव्यास-देव-दिव्यपादपवब्याराधक- 

श्रीमद्धेष्णवद्तसिद्धान्तपतिष्ठापनाचा्य- 
श्री मज्जगद्गुरु-श्रीमन्मच्वाचायं- 

मृटसंस्थान- 

श्रीमदडसरादिमठाधीश्ा- 

श्रीश्री मत्सव्याभिज्ञती्थंश्रीपादकरकमरसजात- 
श्री १०८ श्रीसत्सत्यप्रमोदतीथश्चीपादः 

।। विरचितम् ।। 



श्न स्दर्य्छस्य्वरान्कग्डुररउ्नच्िय् 
प्य ख्य. शचहस्इरे इद त्य्न्येन्व 
च््िष्यव्यसेवक्केन्व स्वव्कशचश्तस्न् 

च न््स्स्ड ~ 2 इ स्र ष्डन्कर्हः ॥ 

स्वक ररवच्यस्येन्व्ड ईरदस्दरे इटत्यन्येन 
~प = व्वुच्यच्छा-ख ऋत्व्वरे> प्डष्यष्पत्तन्े 
-स्कव्वरच्ट्सड--स्नूव्यणादर्छ्यखे स्डष्व्दित्वस्न् $ 

७, 



0, 111 
ए अ दनु को ॥ 

र ‰# 

श्रीपरदानन्दतीर्थपगवत्पादाचार्याः । 





प्काराकके दो शब्द् 
।। श्नीदिग्निजियरामो विजयतेतमाम् ॥ 

भगवत्पूज्यपाद श्रीमन्मध्वाचायं वेदान्ताकाडके जगमगाते सूर्य है । 
आपने ब्रह्यसूत्रोपर चार अपूवे ्र॑थोकी रचना की ह! उन भ्रथोसें 
“ अनुव्यास्यान " अनमोर युक्तिरत्नोका महान् सागर है । अनुव्याख्यान 
का प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य भावगांभीयं का अनोखा कोश है । 

“ श्नीमन्त्यायसुधा ” उसी अनृव्याख्यानका | टीका-~ग्रथ है। 
वेदान्तसाग्राज्यके अद्वितीय चक्रवर्ती, पडितकुर सार्वभौम, श्रीजयतीरथं- 
श्रीचरणजीनं इस ग्रथराजका निर्माण किया ह । यह “ न्यायसुधा उनके 
सवंतोम्ख पाडित्यका मूर्तस्वरूप है । 

मूर इलोकके भावोको अभिव्यक्त करनेवाखा विचित्र शब्दचयन, 
प्रतिपक्षियोको उत्तर देनेकी अभिनय शली, प्रत्येक दशेनकी विइवतोमुखौ 
समारोचनाका नया ढग परकीय प्रबरककंडतर्कोको चकनाचूर करने- 
चारी तीक्ष्ण तर्कावखी, स्वपक्षसम्थेन करनेवाला युक्तिव्यृह्, गंभीर अर्थोसि 
भरे वाक्यविन्यास, दशेनके कठोर भावोको भी व्यक्त करनेवाली 
कोमलकान्तपदावली, आदि गृणगणोसे यहं ग्रंथ वेदान्तग्रंथोकी अक्षय 
खान समजा जाता हं । 

इसीखियं युधाके पठन पाठनमे ही अपने जीवनको धन्य समञ्चने- 
वारे यादवायेकी, 

“° सुधा वा पाठनोया वसुधा वा पालनीया 2 वालो उवित साथक 
एव युक्तियुक्त जंचती हं । 

“‹ श्नीमन्न्यायसुधा 2? ग्रथ इसी पू्वोक्ति वेशिष्टयके कारण, वेदान्त- 
साम्राज्य परतिष्ठापक ग्रथोमे प्रारभसेही विपक्षियोकेलियि अभेद्य ओर 
मखण्ड बन बंखादह्ं। 

अद्ंतियोके बेजोड विद्धान् विद्यारण्य, अप्पयदीक्षित आदि इस 
ग्रन्थ को स्पहोतकं नही कर सके 1 फिर भी कुछ दिनोके पहले अद्रेत- 
पण्डित महामहोपाध्याय अनतकरृष्ण दास्वीजीने इस अपूवं ग्रन्थरत्न को 
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खण्डनं करने कीवचेष्टाकीदह। उनकी वहु चेष्टा कितनी असफल एव 
अनुचित् बनी हं यह् बात पण्ड्ति की निगाहमे अआनेकेलि्यं तनिक भ 
देर नही लगेगी । 

अनतकृष्णास्नी माध्वमतानुयायियोके चिरपरिवित हं । प्रात 
स्मरणीय, बहुभ्रन्थनिमति, पण्डितकुरुकत्पतरू, सर्व॑तत्रस्वतत्र, नैकपीठा- 
धिपति कुलगुरू, श्रीसत्यध्यानतीथंजीके साथ दास्त्रीजी का अनेको बार 
वादविवाद हो चुका ह । यह् कहना आवइयक नही किं उन वादविवा- 
दमे विजयमाला किनके गलेमे शोभायमान रही । 

अनन्तक्ृष्णशास्त्रीने न्यायसुधा खण्डन करने के बहाने अद्रेततत्व- 
युधा छिखकर अपनी असफल चेष्टा तथा नाहुक ज्यादतीका फिर एकः 
बार अनुपम नमूना प्रस्तुत किया ह । 

अपने न्यायसुधाखण्डन म्रन्थ को लेकर अनतङृष्णद्ास्ची स्वकायै- 
प्रथितयश, विज्ञवेदान्तियोके मुकुटमणि, उत्तरादिमराधीडश्य श्री श्रीसत्य- 
प्रमोदतीथं श्रीपादजीके सलिधानमे आये थे । ग्रन्थको देखते ही 
श्रीस्वामीजीने सास्त्रीको वादकेलिए आन्हान दिया । शास्त्रीजीनं 
वाद करनेकी अनिच्छा प्रकट की। इसीकिए सुधामण्डन म्रम्थके रूपमे 
प्रकारितकियाजारहाह। 

श्रीसत्यप्रमोदतीधं श्रीमच्चरण सतसिद्धान्तकी प्रतिष्ठा के लिए 
आसेतु हिमाचरूदो बारश्रमण कर चुके है! 

काशी, काची, कुभकोणम्, रामेशवर, तिरुपति, पूना, आदि स्थानोमे 
विद्रदग्रेसरोकी सभामे कर्टवार कादविवाद करने से उनके दिग्विजियका 
ठिढोरा पीटा गया हं 1 जापका वादपटुत्व, सरव॑द्धष वैदुष्य किसी भी 
जटिक प्रश्नका क्लटसे उत्तर देनेकी विचित्रे प्रतिभा, दिगत पडितोको 
भी निरुत्तर करने की स्वाभाविक कटा, आदि गण पडत पामरोसेभी 
विदित ह ! 

स्वामीजीने ‹ न्याय-सुघा-मडन : का निर्माण कर अपने अद्ितीय 
पाडित्यसै वैष्णव समाजको भर्ल.मान्ति उपङत किया है । स्वामी- 
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जीके महान् काययेसे पुनश्च आपका जगदुगुरुत्व सुदृढ हो चुका हे । 
श्रीचरणोमे शिष्योकी भक्ति चरम काष्ठातक पहु चुकी है । स्वामी 
जीने श्री सत्यध्यानतीथं स्वामीजीके उत्तराधिकारित्वं के उत्तर- 
दायित्वको मजलता पूवक निभाया ह । विर्वविश्चुत श्री सत्यध्यानतीथे 
स्वामीजीकी पवित्र एव अखण्ड परपराको कायम रखकर विर्ववद्य 
बन चुके ह । माध्व समाज स्वामीजी के दिव्य उपकारसे कभी उण नही 
हो सकता । इस ग्रथका मुद्रण एव प्रकाशन केरनेका महान सौभाग्य मृक्ष 
मिखा इसलिये मं स्वामीजीके दिव्यचरणोमे शिरसाष्टागप्रणति पूर्वक 
अपनी हादिक कृतज्ञता प्रगट करता हं । 

ग्रथके प्रूफ निरीक्षण के समय पडत प्रकाडो के सत्समका अपं 
काभ मुञ्चे मिखाउन पडतो को भी मे साष्टाग प्रणामपुवेक धन्यवाद 
अपण करता हं । 

५९११ वृधवार् 
पुना २ मध्वराज व्यकटेशा शागरे 

विरेष सुचना-- 

सोत्केठवेष्णवसमाजग्राथनानुरोधसजातमहदात्वरावशात्, नैक 
विधकाययभारजनितमनोन्यासड गवत प्रूफ -निरीक्षकपण्डितानामनवधान- 
वात्, सस्कृतानभिज्ञाक्षरयोजकप्रमादशीरतावशात्, यस्मात् कस्मात् 
अन्यस्मात् कारणाच्च, रतशः मृद्रादोषा सभवेयुरेवेत्यभ्युपगम्यते । तथापि 
ते गुणैकगृद्यः दोषज्ञेरवश्यं ससूचनीया इति साञ्जलिबन्ध प्रा्येते । 
सूचनानुसारेण शुद्धिपत्रिका. अद्यतनाया अपि विस्तीर्णां द्वितीयावृत्ति- 
समये प्रकाशयिष्यते । 

मध्वनवमी ॥ ~ 
@ # हि ६4 मध्वराज व्यकरेश हिगरे 





॥ ॐ ॥ 

प्रस्ताषिकम् 

यत्पदं वेदवे कराक्षेणापि बीक्षित॒म् । 
न क्षमन्ते निमतयस्त्ुपासे भियःपतिम् ॥ 

कलत्र कृमला यस्य पुत्रः कमटसम्भवः। 

चिवाद्याः सेवकास्तस्मै नमो बिशङ्कटुम्बिने ॥ 

महदिदं प्रमोदस्थानं यदद्य कमखासनाङ्कस्थशिवाक्षपुधारानसेव्यस्य 
कमलासनपितुः विश्वकुटुभ्िनः कमलापतेः मूलरामस्य असीमकृपया श्रीमनन्याय- 

पुधामण्डने बुधारानेभ्यः मूमुरभ्यः प्रदात छ््धावस्राःस्म इति । 

असन मेदिनीतठे कृतावताराः श्रीमदानन्दर्ता्थमगवत्पादाचायौ ¦ 

बहून् भूरिभावगर्भाशन् ग्रन्थान् व्यररचन् । वैदिकसिद्रान्त प्राचीचकासन् । सज. 
नाँश्च तमःपारावारादुदमनयन् । इत्यतिरोहितं सुप्रतमतीनाम्.। श्रीमदाचायै- 

विरचितं सवं प्रनथजातम्- 

व्यासदेबहुदयातिबष्भं बाषुदेवमगणेयसद्गुणम् । 

साधयत्सकलदोषवर्जितं ज्ञानभक्तिदमनन्तसीख्यदम् ॥ 

उक्तथुक्तममिधेययुत्तमं वेदवाक्यमनुषादयन्पुहुः । 

व्यञ्जयत्स्मरतिवचोभिरञ्जसा तस्यचाथमतियुक्तयुक्तेमत् ॥ 

बालसंधमपि बोधयदुभृदंदर्निरूपवचर्म च पण्डितः । 
अप्रमेयहदय प्रसादवत् सोम्यकान्ति च विपक्षभीषणम् ॥ 

अस्तदषणमवर्ध्यमाषणं रक्षित सकलरक्षणेः समम् । 

माननीयमपि नाकिनायकै रूपमन्यदिव धन्यमात्मनः ॥ 
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इत्यादिश्टोकोपवर्णितमहामाहास्मयोपेतम् । अदसीयमामष्यव्याख्यानकारैः 
वादिदन्तीन्द्रमीमैः वेदान्तिरसिहैः विद्रत्कविकुकुतिल्यैः त्रिविक्रमपण्डिताचार्यैः 
तत्तादग्णाम्भर्यिम्- 

कवीन््रेने समाप्यन्ते संग्रृह्यापि यतोऽनिशम् । 
ल्यायरत्नानि भाष्याब्धेरस्य गाम्भीयंमद् युतम् ॥ 

इत्यादिङब्दस्तोमेन म्रास्तावि | भाष्यादिगहनप्रन्थरचनानन्तरमपि 

+ ग्रन्थेभ्य एम्योऽगाधेम्यो युक्तयो नो दुरद्रः । मनोमान्धात्ततो ्रन्थं 
व्यक्ततकेततिं इद्ध” इति तेषामेव प्रार्थनानुसारेण श्री मदाचायीः अकुव्याख्यानम- 
चीकरन् इति ज्ञायते । तथा चोक्तं नाराधथणपण्डिताचार्यै. -- 

क भय 

इत्यथितो व्यघान्मध्वः सानुन्याख्यां सतां खधाम् । 
दुबादिगवाद्विपविं मायिध्वान्तर विदयुतिम् । इति । 

एताद्रानन्याद्योदारारायगाम्भर्थिगरिमाक्ष्यतस्य अनुब्याल्यानम्र- 
न्यस्य टीका न्यायघ्ुघाभिधा भावमधुरा श्रतिमनोहरा विद्रस्ममोददा विलसत्पद- 
कदम्बनन्धुरा ्रतिपादनपरिपाटीपाटवाटोपशालिनी प्रतिपक्षिपक्षक्षपणारकप्षण- 
क्ण्णनिरतिदायन्यायन दष्णतारोभिनी नवनवोन्मेषिसैन्दर्यसौष्टवोपेता वरी- 
रताति । सैपा टीका दुर्बादिगर्वगिरिज्रवचोविलासातिडयभापुरैः माष्यकारा- 
दायरारिसमास्वादनचातुरीचुज्चुभेक्निभवनेष्टेताश्वर्थचः जयतर्थिश्री- 
मच्चरणैः विद्कुल्चक्रवत्युपास्यचरणैः संख्यावत्सार्वभौमै. । तदनु सुधागाधा- 
मिसन्धिचञ्चरीकैः नैकगमीरप्रन्ग्रणयनचणैः श्रीव्यासराज-वादिराजविजयानद्र- 
रघूत्तम-विद्याघीरा-राधवेन््र-सस्यनाथ-सत्य प्रिय-सत्यधर्-श्रीमत्पञ्यन्चरणप्रभ्रतिभि- 
मेहा तभावः विद्रत्कुरतिल्वौः सुधागाधता महता वाग्वैभवेन आविभौवर्याबभूवे | 
अत्र अधस्तनपषद्यानि मनर्नायानि भवन्ति | 

चितेः पदैथगम्यीरैः बाक्यैमीतरैरखण्डितैः । 
गुरुभाव व्यञ्जयन्ती माति श्रीजयतरधिवार् ॥ 
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शतिक्षीरागधिमामथ्य धीमन्दरमहीमता । 
पराप्ता स्यायघ्ुधा येन तजयीन्द्रम्ह भजे ॥ 

सुधा वा पाट्नयिा वसुष दां पलनीया॥ 
प्रपक्षुरं प्रतिष्टमनेकाकूतगाभिता । 

प्रति घाति सुधाथापि अ्रन्थास्पत्वाय नोच्यते ॥। 
धाटी श्रीजयतीथवथवचसां चेटीभस्स्रधुती । 
पाटीरानिलफुटमद्धिष्ठमनवारीलसदमसना ॥ 
पेटी युक्तिमणिभियां सुमभतिमिःकारीरकेः छता । 
सा रीका निचयात्मिका मम चिरादारीकतां मानसे ॥ 
नववसुधारेखनता बहुधान्यस्य जायते ब्रद्धिः । 
नवरवसुधालेखनतौ बहुधान्यस्य जायते बद्धः ॥ 

तदेतस्य प्रधिमगस्मघुषुमादियुणगणोपैतस्य प्रन्थक्ुरुककामस्य 
सुधाग्रन्थस्य खण्डने न केनापि स्वव्यूहमेन परघ्यूहगेन वा प्राच्येन पण्डित- 
ग्रकरार्व्थेन विदचक्रवार्तना यत्नः अकारि । यदुक्तं म. म.पं. अनन्तकृष्णसाकिभि- 
नयीयचन्दिकामूमिकायां ५ न्यायचद्धिका न्यायसुधाविमरदीमेव वटर; करोति 
इति तत्तच्छम् । न्याथचन्द्रिकायां न्यायसुधानामग्राहे रब्दतोऽथतो वा अनुवादः 
कुत्रापि नोपलभ्यते । बहुत्र न्धायमुधासिद्धान्तो रीत्यन्तरेण अनुमन्यते 
स्थाप्यते च | न्याथचन्धिकायां वैरोपिकमतरण्डन विरोषतो दरीददयते । 

एवं सत्यपि महागजाः पलायन्त मज्ञकानां तु का कथा ॥ इति न्याय- 
विषयभूत! महामहोपाध्यायैः प. अनन्तकृष्णङाक्िभि.अस्य ग्रन्यस्यखडनकरणे 

विफलोदयमः कतिपयमासेभ्य . पूर्वं व्यधायि । यत्सत्यम् अनादिकाक्तो 

वृत्ताः समया हि प्रवाहतः ॥ इति | 

तथा च स्वसमीहितसिद्धान्तसाधने प्रतिपक्षनिराकरणे च प्रव स्व 
सैद्रान्तिकाः स्स्वरोमर्षासरणिमवटम्ब्य सनद्यन्तो द्दयन्ते । एषा बादम्रणाली 
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अवद्यं प्रोत्साहनौया । वादे वदे जायते तत््रबोध इति यदुक्तं तदलुमन्यामहे 

परं ते स्वै खण्डनोदयोगात् प्राक् खण्ड्यम्रन्यावगाहने मश मरां शामुदयुजयन्ते । 
घुधादावास्वादने तस्रकटने च याक्ज्जीवं करतभगीरथग्रयत्नाः पण्डितकुल- 

सार्वभौमा: घुधामहासागरतकस्पदौ करत नापारयन्निति तेषामेव वाक्येभ्यो 
क्ञायते | 

सव्यप्येवे शाच्िणः आसति अनवलोकितदुधाम्रन्थाः यथावत 

अनधिगतघुधाराया- अपि घुधाम्रन्थावत्मोकनसमनन्तरमेव बुद्धिचापल्येन कीर्ति- 
काप्रुकतापार येन तद्राचनेन सममेव तत्समीक्षारम्भ संरम्भेण अकाषैरिति 
त्केखनादनमीयते । अहो दुरसाहसर दाचखिणाम् । अहो प्रमादोदामता 

परिणतवथसाम् 

पृ. अनन्तकृष्णस्चािणो राजगपाकपुरीयमस्मन्मठ गते चेत्रमास्यागत्यः 
स्वयं सखप्रणीतम् “ अद्धैततच्वदुधा ? नामकं प्रबन्धं प्रादुः । तत्क्षण एवास्माभिः- 
पुस्तकसुद्धाव्य तत्र तत्र आक्षिपाहीनदानवटोक्य तद्धिचारप्रस्तावा्थं पर्यनुयु- 

ताश्च नाहमिदानी मौखिकवादविवादकरणमिच्छामीव्यवोचन । अतोऽस्माकं 

न्यायदुधामण्डनमवदयकतैव्यतामापनम् । तत्र श्र १०८ श्रीमत्सत्यप्रज्ञतथिश्री- 
चरणानां श्रीमत्सव्यभिज्ञतीधश्रीचरणानां च कृपया तेषामेव सविधे प्रव॑मधीतानां 
श्रीमदानन्दतीथभगवत्पादग्रणीतमूग्रन्थानां श्रीमजयर्तीथश्रीचरणविरचितरी- 
काम्रन्यानां श्रीमरृव्यासर्तीथै-धरीमद्रवूचमतीयादिः्र मत्सव्यन्यान्तीर्थान्तैः प्रणी - 
तानां टिष्पप्यादि्रन्यानां भूयः समवटोकनेन तत्रत्या एव युक्तीः संगृ्यास्मिन 
प्रन्थेऽस्माभिरुपनिवद्धाः न पुनः तननिरपेक्षतया किंमप्यस्माभिः अन्न आभि- 
नवविषयजातम् उपन्यस्तम् । 

परन्यपरीक्षावद् प्रन्याभिधानपरीक्षापि कचित् क्रियते प्राचीनैः | तथा 
अद्रैततच्घुधेति नामपरीक्षायामारब्धायाम् अद्रैततघुधेति गुरुतरनाम पेक्षया 
अघुधेति च्घुतरं नामैव समुचितमन्वथं चेति समधिगतमस्माभिः । यतः- 
अद्धैतत्घुधेत्यत्र अद्रैतमेव तत्वम्. अद्ैततच्वं तदेव सुधा इति व्युत्पत्ति तु. 
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ना्रतिनोऽपि स्वीकुमर्दन्ति । राङ्कराचार्यै. " द्वैताद्रैतविवर्िते स्प्यरसे 

इत्यादि भिर्वाक्यैरितीयामावरूपाद्रैतस्य निषिद्धत्वेन तस्य तद्विरिष्टस्य च तच्व- 

ख्पत्वासंभवाव् । भधुप्रूदनसरस्वतीभिरदतसिद्धौ « अद्ितीयवाक्ये द्वितीयाभाव- 
रूपद्ितीयनिषेधस्यैनोपपत्तेः  “ अताच्चक एव वा निषेधोऽयम् „ इति च 

कण्ठयेणद्वितस्यऽताचिकल्वस्यैवोक्ततवाच् , “अभावस्यासत्पदार्थत्वम् गतिः"ईइति 

असुधाकारैरपि तस्यैवार्थस्य विरादीकरणाच । किन्तु वैदिकमततत््वविचारे 

वष्यमाणदिद्ा दतमेव तच्छं द्रैतत्च्वम्, दैततच्छमेव सुधा दैततच्युधा न 

देतत्वघुधा अद्रैततचघुधा इति व्युत्पत्तिरेव वक्तव्या । “ प्रथगात्मान 

प्रेरितारं च मला जष्टस्ततस्तेनागरतत्वमेति ? इति श्वेताश्चतरश्ुव्या प्रथक्त्वरूप- 

दतविशिष्टपरमाप्मज्ञानस्य मरणाभावरूपागरततवप्रयोजकत्वोक््या ताद्राज्ञान- 
विपयत्वेन प्रुथवत्वरूप्द्वैतस्य तखतरूपतायाः घुधाया इव मरणाभावप्रयोजकत्वेन 

(के सुधारूपत्वस्य च सिद्धेः | 

सुधेव सुधा इति विग्रहे मरणाभाव्रयोजकत्वाभिन्यङ्ग्यघ्ुधाप्रतियोगिक- 
साददयाश्रयम्रन्थविवक्षणे तु दवैततच्चस्य सुधेत्येव विग्रहः । षष्ठ्याश्च म्रन्थान्वयि 
प्रतिपादकल्वाथकत्वं वोध्यम् । नजा च तद्रुद्र बोध्यते | पुधाविरुदत्व च 

सुधाकायभूताग्रतव्विरो धिमरणहेतुत्वेन विविक्षितम्. । तत्र॒ असति बाधके 

निरृपपदङब्दानां स्वप्रतिपाद्यार्थान्तरार्वधिकापकर्षानाश्चयार्थवोधकत्वनियमेन 
मरणप्रागभावासमानकाल्यीनमरणाभावप्रयोजकत्वेन दैततच्चपुधैव निरुपपदघुधा- 
दन्देन प्रतिपायते । घुधापदसमभितन्याहतेन नना हालाहलसद्डं मरणरूप- 
महानर्थसाधनं बोध्यते । तया च छधुभूतेन अघुधेति नाम्ना अभिधेयस्य श्रटिति 
महान्हेतुताऽबगमेन् अत्यन्तहेयताप्रतिपत्तिमेवेत् इत्यमिप्रेव्येवास्माभिरुत्तर त्रापि 

धेयपरीक्षायाम् अद्धैततछुधाया असुधा इति नाम्ना कचित् कचिदु्ठेखः कृतः । 

तथा युक्तायुक्तचिन्तापरीक्षेति परीक्षाटक्षणं प्रचक्षते प्राज्ञाः । पररक्षाथमपात्ता- 

यामघुधायां महता प्रयत्नेनान्वेषणे कृतेऽपि नैकोऽपि युक्तां उपकन्धिगोचर- 
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तामयासीत् ! अतोऽनिच्छतामप्यस्माकमद्रततच्द्ुधापरीक्षेति निर्दैदापरि्या- 

गैन अद्रैतत्ुधाखण्डनभिति श्रुतिकटुरपि निर्देशाः कतैन्यतामापनः । 

अथेदानी वाचक्रमनोऽवगाह्यय कतिचन अयुक्ता अदा अत्र प्रदद्थन्ते | 

तया हि न्यायघ्ुधाविमदीरूपत्ेन स्वोद्प्क्षितन्यायर्चन्द्रिकाभूमिकायाम् 

असुधाकारेः -- 

“तन्न सदिग्धोपनिषद्वाक्यनिर्णीयकत्वादु पनिपदपेक्षयाऽपि ब्रह्ममीमांसा- 
राचमुकत्तसमितिकरन्यतासेऽपि व्हमी्मालाया. । ब्हमर्मामांसाराल्नन्युत्पाददि- 
तन्यायाननुगृह्ति वेदादयो न व्रह्म ॒ज्ञापयान्ते; तद्नुगृर्हता एव तु तत् 
ग्रमाणयन्ति इति, केवकायास्तस्या परवि्यात्वा भावेऽपि तद्लुप्रहं विना ब्रह्मणि 
वेदान्तानां म्रामाण्यस्यैवासंभवाद् त्ऋह्यणि वेदान्तानां प्रामाण्य उपजीव्यं ब्रह्म- 
मीमांसाम् इति दष्िभेदाद् त्रहमीमां साशा सर्वोत्तमम् । तदितिकतैन्यताचं 
हि नि्णयप्राक्वन्धकरसंशायनिरमनमात्रेण, 2 इति वाक्येन तथा न्धायघ्ुधा- 
परीक्षायां ११६ तमे पृष्टे “ परतचाक्षरस्यरूपपरोपनिषदयनिणीयकतामात्रेणो- 
तमदगदते उरैतिनोऽपि न विसवदन्ते । परस्परोपकार्योपकारकमाविनो भय~ 
प्रामाप्येऽपि ” इति वाक्येन च ब्रह्ममीर्मासादा्रस्य निणौयकतवेन अनुग्राहक- 

त्वेन, उपर्जा्पस्वेन, उपकारकःवेन, प्रतिबन्धकनिरासकलवख्येतिकतैव्यतास्वेन च 

निर्णेयान्म्राह्याच्पेक्षया उत्तसत्वे अद्रैतिविरसंवादाभावमभिधाय तद्यवहितोत्तरेण 

¢५ ब्रह्ममीमांसाया एवानुप्राहिकाया उत्तमराल्लत्वे त॒ विप्रतिपद्यन्ते ?: इति वाक्येन 

बरह्ममीमांसाया अचयुप्राहकखमप्रयुक्तोत्तमत्वे विप्रतिपत्तिः प्रदर्दिता। तथा च 

दकस्मिन्नेव कारे एकास्मिनेव महावाक्ये एकेनैव प्रयोक्त्रा प्रयुक्ते एकस्यैव 

विषयस्य सम्मतत्वासम्मतव्वग्रतिपादकं वचनं स्वन्याहतवचनमेवेति निधिवादम्। 
एवमेवाषुधायाः परामरीमागे ( मध्यभागे ) उपसंहारे च व्याहंतवचनप्रुणैतं 
सक्थम् । यद्यपि व्याहतभापणमेव भूषणमिति मन्वानानां गुणदोषाभेददर्दिनां 

सवदरेतवादिनाम्. उचितमेवैतत् । परं तदयिन वचनेन केषाञ्न्विदास्तिकानां 
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निणीयकत्वप्रयुक्तसुत्तमत्वम् अनुप्राहकलग्रयुक्तं चालुत्तमत्वामिति निणोयकत्वानु- 

प्राहकलयोः; भिन्नस्य विरुद्धस्वस्य च श्रमेण उत्तमत्वातुत्तमत्ववचनयोन्याघाता- 

भावभ्रमो माभूदिति अस्माभिः प्राचीनग्रन्थकारवचनोपन्यास्र्वैकं निणौयकतवम् 

अनुप्राहकत्वम् , उपजीन्यल्वम् , उपकारकत्वंःप्रतिबन्धकनिरासकरूपम्तिकते- 

व्यतात्व, खतन्त्रव्याख्यानत्वं, तदनतिभिननमङ्गतं, चेप्येते धमा नातिभिना 

इव्येतत्तच विशदीकरिष्यते । 

वेदाचपेक्षया ब्रह्ममीमासाराचखरस्यैव उत्तमत समर्थितम् उम्जींआचार्यै 
घुधारिप्पण्याम्, तथा हि- 

८ विचार्य ध्विति ?› ननु भारतस्य वेदोत्तमत्वत् ब्रह्मसूत्रापिक्षयोत्तमत्व 

संभावितमिति चत्, ब्रह्यसूत्राणामपि वेदाद्युत्तमत्वात् । न चाङ्गङ्किभावकयोध । 

ब्रह्मसूत्राणां वेदा्ख तेऽपि तदुत्तमत्वाविरोधात् । श्रवणादीतिकतव्यतारूपस्यापि 
गु्देवताप्रसाददिरुत्तमत्वददयीनात् । न च ददयपूर्णमासादीतिकतेन्पतारूपप्रयाजा- 
दिवदमुख्यत्वेमेव किं न स्यादिति वाच्यम् | श्रवणमननयोमननस्योत्तमव्वेन त्रह्म- 

सूत्राणा मननशान्ललेनोत्तमत्वावरय॑मावात् । न चवं जैमिन्यादिसूत्राणामपि 
वेदोत्तमतवं स्यादिति वाच्यम् । तेषा ब्रह्यसूत्रर्थकदेरान्याख्यानरूपतवेनोत्तमत्वा- 
भावात् । अन्यथा व्याख्यानाद् व्याख्येयप्रन्थानामलुत्तमत्वं स्यादैत्यतिप्रसद्ध।त् । 

न च ब्रह्मसूत्राणामपि वेदन्याख्यानरूपलेनायं न्यायः समान इति वाच्यम् व्याल्यान- 

रूपतेऽपि स्वतन्त्रमननश्ाख्वेनेद्युक्तत्वात् । न च पौरुषेयत्वेनत्तमत्वाभाव इति 
वाच्यम् 1 बेद्ापौरषेयतस्य जपयज्ञाद्त्त-नियताध्ययनकत्वधमदिसिध्याद्ावन्यत्रो- 
पयोगिखेन तदुत्तमत्वानुपयोगिव्वात् । तरमात्सवैनिणौयकब्रहमसूत्राणामेव सवै- 

दाखोत्तमत्वमिति सक्षिपः । 

एव विट्टमद्रीयेऽपि-- 

८८ ननु आथ्वणमाप्ये ऋगादीनामेव परविचाङब्द्विषयत्वोक्ते तद्विरोध- 

इत्यत आह ॥ ऋमाद्या इति । एतमेवेति ॥ ब्रह्ममीमासाराच्चस्य परवियाल- 
रूपमतमेवाशमिव्य्ः । तदुपपादयति ॥ ब्रह्ममीमासेति ॥ ननु तर्हिं चऋगा- 

टीनामेव परबिचात्वम् एतस्य तु तदुप्राहकतयैवेति न केवस्य परविद्याल्रमिति 

राङ्कते ॥ तथाचीति ॥ वेदार्थनिर्णयाय प्रचृत्तस्यास्य शाख्रय तानेणीतिरूप- 
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प्रमाजनकतान्यतिरेकेण प्रथक् प्रामाण्यासमवात् वेदा्निणेयपुरस्सरं वेदाना पर- 

-तत््तवेदकतासंपादनेन परविदात्वप्रापकत्वान्दुख्यमेवास्य परविद्यात्वम् । ऋगादीना 
तु एतदुपकरतवेनैव प्विदात्वमिव्यादायेन पर्हिरति ॥ मारभीति ॥ 

}} विचायं ष्विति । पतच्छाख्रविचार्येषु मध्ये भारतस्योत्तमतम् अस्य 

= सर्वोत्तमत्वमिति माव इति संप्रदायविदः । 

एव्र सुधारिप्पण्या द्धुरसरज्जिन्यामपि- 

८‹ ननु ऋगादिङ्ाल्नाणामपरविद्यातवेनोक्तवेऽप्युपनिपदा परविद्यात्वं के न 
स्यादित्यत आह । ऋगादिग्रहणेनेति । गृहीतत्वादिति । तत्तदुर्पनषदां तत्तद 
दान्तरीतत्वादिति भावः ! अथवा । एतेनेति । ब्रह्ममीमाद्ाखमेव परविद्या । 
तदन्यत्तननिर्णतन्या4 स्वमपि राख्रमपस्विद्येति सयुक्तिक व्यवस्थापनेनेत्यथंः । 
-तद्युपनिषद्ा वुतरान्तमाव इत्यतो निर्णेतव्यार्थत्वाविरोषादगा्यपरविदयायामेवत्याह । 
ऋगाविग्रहणेनेति । ऋगादिपदेनेत्यर्थं । ननु परििराजकानामपि बाह्यणपदेनैव 
गृहीतं शक्यत्वेऽपि मिष्युताद्यवान्तरविदोषमात्रेण यथा ब्राह्मणाः समागताः परि- 
ब्राजकाश्च समागत। इति प्रथग्प्रहणं दृष्टं तथा उपनिषदामपि तत्त्ेदान्तग॑तवेन 
वा निर्णेतव्या्थंत्वेन वा ऋगादिपदेनैव गृहीतुं राक्यत्वेऽपि वेद रिरस्त्वरूपावन्त- 

-रविडेषमात्रेण । ^° अथ परे ?› ति प्ृथग्प्रहणं कि न स्यादित्यत आह । 

ब्राह्मणेति ॥ अगतिका । गल्यन्तर विवर्जिता । गतिः । गमनिका । 
अस्मदुक्तदिद्ा गत्यन्तरे संभवति नेयं गतिवक्तव्येति भावः | रामानुजन्याख्यानं 
पराकरोति तज्जन्यमिति उपनिषज्जन्यमित्यथैः । पर विद्येति । फठ्तवेन परत्वस- 
मवादिति तदादयः । इत्यपि व्या्यातमित्यनुघतैते । अधिगतिकरणत्वेति ॥ 
यया तदक्षरमधिगम्यते इव्युक्ताधिगतिकरणत्वेत्यथं । अनुपपत्तेरिति ॥। आत्मा- 
श्रयादितिमाव ! नढु तज्जन्यं ज्ञानं परोक्षम् 1 तस्य मननादिद्रायाऽक्षरापयोक्षाधि- 
गतिसाधनवते का अनुपपत्तिरिव्यतो व्याख्यातपरविद्यायामेवमाधेगतिकरणत्वोप- 
पादनं तदा स्याघदीद व्याख्यानमेव युज्येतेत्याशयेन दूषणान्तरमाह । अनेकाथंतेति। 
सक्रदुक्तवियारा्दस्यीते पूर्वोक्तं वतैते । अत्रापि पूरव॑वद्परविद्याबोधनकाटे यथार्थज्ञा- 
-नकरणवत प्रवृत्तिनिमित्त परविद्ावोघधनकषे तु ज्ञान प्रवृत्तिनिमित्तमिति प्रब्र- 
-त्तिनिमित्तनानात्वेननिकाधकल्पनापत्तेरित्यर्थः । परविद्यारव्यया अस्य राच्नस्य 
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सर्वोत्तमप्रामाण्यासैद्धि व्युत्पाद्य निगमयति । अत इति ।। दर्दितनियामकसमु- 
दायादिल्यथं । अनया ।। श्रौत्या । ननु वियारब्दो वेते गृब्यते रिष्येण तच्वमन- 
येति व्युत्पत्या प्रहणापरपयोयवेदनाख्यशिष्यव्यापारसदहक्रतं वाक्यविेषनिषठं 
तच्छज्ञानकरणत्वमाह । राच्वदाब्दस्तु शिष्यते यथास्थितं प्रतिपाद्यते गुस्णा त्वम- 
नेनेति प्रतिपादनापरप्यायदासनाख्यगुरु्यापारसहकृतं वाक्यविरेषनिष्ठं तचज्ञान- 
करणत्वम् तथा चानयोर्विरिनविरिष्टाथपरत्वात् कथ पर विद्याख्यमित्यसूच अनुत्तमं 
दाख्रमिति व्याख्यानम् । कथ च व्या्यानव्याख्येयभावस्यैवानुपपत्तौ तल्सिद्धा- 
्योपसंहासोऽपि इत्यारादक्य सव्यं वियादाखङब्दयोर्विरिष्टार्थो विभिनाविति । 
तथापि अथ॑योर्यच्तो भेदः तच्छिबष्यगुरुग्यापारद्रयं विहाय यद्धिवाराच्दघटित 
वाक्य यच्च दाखशब्दधटित वावय तदुभयत्रानुगत त्वज्ञानकरणव्वमात्रसुपादाय 
विघाराख्रराब्दयोरैकाथ्यीत्तथोक्तमित्यारयेनाह । यद्यपीति ।। 

व्यापारानुबन्धिनौ ॥ व्यापारसहकृताथेप्रतियादकौ ॥ 

ननु तथापि परकयापदस्य अनुत्तमं शाल्लमिति कृत व्याख्यानं न श्रोत्णां 
टृटानिरूढ मवति । आथवैणमाष्ये ““ ऋगाद्या अपरा विद्या ?› इत्यादिना स्वय- 
भेव प्रकारान्तरेण व्याख्यानात् । न च परव्यारव्यानमिव तदपि दूषणाहंम् । 
भगवत्पादीयन्याख्यानतव्वात् 1 पएकवत्रानश्चासेऽविदेषादन्यत्रापि आश्वास 

कारणामावाच्चेत्यत आह । गाद्या इति | सत्यम् अन्यत्र प्रकारान्तरेण 
व्याख्यातम् । व्याख्यान चं न दूषणाहमिति । तथापि व्याख्यान एवायं 
म्रकारभेदः । वस्तुतस्तु. 

‹ ऋगाद्या अपरा विदा यदा विष्णो वाचकः; | 
ता एव परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः | 2 

इति मगवत्पादीयं व्याख्यानमपि एतमेवाथं सूचयति । तथा दि--शरुतौ 
५ अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ?› दव्यक्षरङाव्दितविष्णुवाचकविघ्ाया; पर- 

विधात्वम् अथौत्तदवाचकविद्यायाः अपसव्यां चोक्तम् । मगवत्पादीयन्याख्याने 

तु परापरवियो भदप्रतीतिमपाकतैम् एकस्याः ऋमादिविद्याया एव ॒विष्णुवाचक- 

त्वावाचकत्वाभ्यां परापरविद्यात्वसुक्तम् । न च विरुद्धे विष्णुवाचकत्वावाचकत्व 

ऋगादिस्वमावक्ृते किन्तु सहकारिखमवधानासमवधानक्ृते । यदप्यविरोधाय 
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यदा यदेति कास्मेदः उक्तः तथापि न स्वमावक्रते ते । स्वमावते काव्भदस्याप्य- 
योगात् । सहकारिभूत च ब्रह्ममीमासाराखम् । तथा च वदहिनसमवधानेनायो निष्ठ 
दाहकत्वमपि वहनरेव । तथा ब्रह्ममीमासादयास्रसमवधाने ऋगादिनिष्ठं विष्णुवाचक- 
त्वमपि ब्रह्ममीमासादाखस्यैवेति तदेव परविद्या । ऋगादिकं तु तत्समवधानाभावे 
तदवाच॑कत्वादपरवियेति । ननु ब्रह्म्मीमा साशाञ्चसमवधानासमवधाने यदि तत्सा- 
मानाधिकस्ण्यासामानाधेकरण्यरूपे तदा तदेकाधिकरणत्वमात्रेण ऋगादीना 
विष्णुवाचकलतवं स्यादतस्तत्स्वरूपमाह । ब्रह्ममीमासेति ॥ न्यायानुषकृता इति ।। 
न्यायाऽनिणीताथौ इत्यथै । तदृयक्ताइ चेति ।! तन्निणीतार्थी इत्यः । तथा च 
तद्व्युत्पादितन्यायोपकृतत्वतदमावावेव तत्समवधानासमवधाने इ्युक्त मवति । 

अथवा मगवत्पादीय व्याह्यानमपि एतमेवाथ सूचयतीष्युक्तम् । सूचन- 
प्रकार स्वयमेव न्यनक्ति ब्रह्ममीमादेति ॥ मवन्तीत्यतःपरमिति रन्दो 
ध्याहा्यः । अयमादयः । ““ ऋगादा अपया विद्या ?? ईति मगवत्पादीयव्याख्यनि 
तावत् ऋगादिषु विष्णववाचकलत्वाचकल्णरविरोधाय “' यदा तदेति ” 
अधिकरणतया तदवच्छेदकः काटः उक्तः ! न चासौ केवलो विवाक्षित । तथाच 
सदा अवाचकत्वस्य वा वाचकत्वस्य वा विनिगमनाविरहस्य वा प्राप्तैः । किन्तु 
ब्रह्ममीमासारा्लन्युत्पादितन्यायानुपकृतत्वतदुपकृतत्वावच्छेद कत्वाषेरैष्ट । तथा च 
यत्काटव्च्छेदेन ऋगादीना ब्रह्ममीमासाशाञ्व्युत्पादितन्याया्तुपक्रतल तत्काख- 
वच्छेदेन विष््ववाचकत्व तत एवापरविचात्वं यत्काखवच्छेदेन तदुपकरतत्वं तत्काल- 
वच्छेदेन तद्राचकत्व तत॒ एव परविवात्वं चेत्येवम् ऋगादीना परविदयात्वस्य 

इतिकतैन्यतारूमनरह्यमीमासादास्राहितत्वात्तदेव परवियेत्येतमथं य्दा यदेति 
पद्येन सूचयतीति । तयापीि ॥ यचपि मगवत्पाद्यीयव्याख्यानेऽपि 
ब्रह्मसीमासाराच्स्यैव परविच्चत्व स्वेत तथापीत्यथैः। न च इतिकतैव्यताव्वेन 
ब्रह्ममीमासासाख्रस्य वेदादितो दौवैल्यम्। न हि सावनादपीतिकर्तव्यतायाः 

प्रावल्य दृष्टमिति वाच्यम् । याङ्ञीयदहिंसायामितिकतव्यतया एव प्रावल्यदर्हनात् । 

उपासनापदे “छिद्घभूयस्त्वात्ताद्धि वल्य इति सूत्रे यथा भगवदपयोक्षन्नानसाधनेघु 

श्रवणादिकरणापेश्चया व्रसादपूवैक गुरुश्रदानस्येतिकरतैव्यताया एव॒ प्राबल्यं 

समर्थितम् । अन्यथा कचदनयपेक्षितलग्रसद्वात्तहत्तत्परोक्षज्ञानसाधनेष्वपि वेदादि- 

करणपिक्षया ब्रह्ममीयासाराख्ररूपेतिकतग्यताया एव प्राबल्यस्यावर्यकत्वाच । 
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अन्यथा पूवैवदस्या अपि क्राचेदनपेक्षितत्वग्रसङ्गादिति न काश्विदछुद्रोपद्रव । अधिकं 
तु गव्या रसरञ्जिन्या द्रष्यम् । 

ननु तथाऽप्यन्यपरिहारेणास्यैव व्यास्यानमयुक्तम् ¦! ब्रह्यसूत्रवन्महाभारत- 
स्यापि सवैरा्लोत्तमत्वप्रतिपादक्वचनविरोधादित्याशङ्खते । नन्विति ॥ उच्यतं 

इति ।। कुत्रोच्यत इत्यतो मारतं सर्वशाख्ोत्तममुच्यत इति वक्तव्ये “ मारतं सवै 

दाख ? ष्विति प्रमाणखण्डानुवादेन समग्रं प्रमाण सूचमति । तथा हधुक्तं गीता- 

स्ये प्रथमेऽष्याये- 

४ वेदादयपि फर चक्रं पञ्चम वेदमुत्तमम् । 
भारत स्दंशास्त्रषु भारते गीतिका वरा | 

इत्यादि ! तथोक्तव्वमह्वीकरृत्य विरोधं परिहरति । सत्यमिति ।। तदिति 
उत्तमत्वम् इत्यश्ः ¦! अविरोध इति ।! तथा चास्य प्रमाणस्य मारतस्य विचार्ये- 
ष्वेवोत्तमत्वामिधायकलान तस्य ब्रह्मसूत्रसा्यमिति युक्तमन्यपरिहारेणास्यैव 
व्याख्यानमिति भ।वः | 

ननु ब्रह्मसूत्राण्यपि विचार्यात्तमान्येव न विचारकोत्तमानि । स्वातिरिक्तस्य 
विचारकस्यामावात् ! भावेऽपि वा विचाय॑तुल्ययोगक्षेमत्ात् स्वोत्तमत्वस्य स्वस्क- 
न्धारोहणवदधिरुद्रतात् 1 अतो भारतस्य पुनः ब्रह्मसूत्रसाम्यमेवेति चेन विचार्यते 
सति तदुत्तमत्वं नार्तस्य । अत एव ““ मारत स्वदालचेषु ? इति निधीरणसप्तमी | 
तदसाधारणधर्मैवते सति तदुत्तमते एव॒ निधौरणविभक्तिप्रयोगदरौनात् । यथा 
८ अश्व्यः सवेचक्षाणा › मिति । विचारकते सति विचार्यात्तमत्वं त्रह्मसूत्राणा- 
मिति वैरोष्यात् । अत एव भासते ^“ बेदादपि परं चक्रे प्न वेदमुत्तमम् "? 
इति वेदशब्दप्रयोगः । ब्रह्मसूत्रेषु “ तदथनिणंयाय ब्रह्मसूत्राणि चकारे ” ति 
निर्णयात्मकल्यमेवोक्तम् । 

अथवा प्रादुमूत इत्यारभ्य इयता प्रबन्धेन एतच्छाच्रस्यैव इतरपरिहोरण 
व्याख्येयत्वसिष्द् यर्थम् आप्तवाक्यत्वादिहेतुमिरस्यैव सर्वोत्तिमप्रामाण्यं समर्थितम् । 
तदयुक्तम् । ब्रह्मसूत्रवन्महाभारतस्यापि सवश्ाब्लोत्तमलम्र तिपादक्वचन विरोधात् । 
न दहि प्रमाणविरुद्धोऽयै कुत्रापि सिध्यति । अतोऽयं प्रयास सर्वाऽपि व्यथै एव 
कुञ्चररौचवदिव्यारायेन शङ्कते । ननु भारतमिति ¦ रिध पूर्ववत् । अविरोष 
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इति । तथा च मिन्नविषयववेन प्रमाणविरोधामावि ब्रह्मसूत्राणामेव सर्वोत्तमग्रामा- 
प्यसिद्ारन्प्लयूहत्वा्युक्तमन्यपाष्दारेणास्यैव व्याख्यानमिति न प्रादुभूत इत्यादि. 
ग्रन्थस्य वैव्यथ्यमिति । 

इत्य च निणीयकलमरुप्राहकत्वानतिस्व्यिते अतः ब्रह्मसूत्राणा 

निणौयकवदृष्टया उत्तमत्म्, अनुग्राहकत्वद्टया अनुत्तमत्वम् इति कथन 

स्ववचनविरुद्ध म्, अतएव हैयमितिवोन्यम् । 

यथा स्ववचनव्याघातः तथा स्वाचार्यैवचनन्याधातोऽपि आदित आरमभ्यैव 

सदव्यते असुधाय म् ! यथा आदविव "द्रैतद्वितसम्प्रातिपनविग्रतिपनविपयसंग्रह 
इति शीर््रकस्याधस्तात् । दैताद्रैतसिद्धान्तयोर्वद नित्यत्वे तत्स्वत. प्रामाण्ये इल्यारभ्य 
अन्यत्र च तव्य्रसक्तानुप्रसक्तेषु न विप्रतिपत्ति ” इत्यन्तेन; तथा उपोद्धातप्रासम्भे 

4: द्वैत द्वैता धि्राततिपना विषया ”” इति दिरोखेखाधोमागे “ अत्र द्रैतद्वितसिद्धान्तयो- 
वेदनित्यवे तत्सत. प्रामाण्ये › इत्यादिना “धमी घमयोरपि वेदैकगम्यत्वे चन वि- 

ग्रतिपात्ति 2 स्त्यन्तेन ग्रन्थेन कतिपयपदा्थी द्रताद्रतारुद्धान्तयोयर्वध्रातिपनवे- 
नोपवर्णिता । तत्र - वेदनि त्यते विप्रतिपच्यमावकथन स्वाचार्यव्चनविरुद्धं 
स्ववचनविरुद्धं च । 

अद्रैतवेदान्तपाश्मिषायाम् “ अस्माक मते तुन वेदो नित्यः? इति 
स्फुटममिधानाव । असुधाकारे स्वकृते अ. वे. परिमाषाव्याख्याने वेदनित्यत- 
निरासाचच श्रीराङ्राचार्थे असत्येन वेदान्तवक्येनेत्यादिना वेदानामससत्यत्वोक्तेः 
८ इष्यते एवास्माभि श्तेरप्यमाव ग्रवोधे” इत्यादिवाक्ये वेद्ानामसत्यलत्रैका- 
छिकामिषेधग्रतियोगित्वकथनेन असुधाकृता । वेदनित्यत्वनिषधात् तदृभ्याख्याने 
प्रदीपे तदुपपादनाच्च । यदि च दहैतिभे वेदाः तननित्यत्वं च सत्यत्वेनांगीकरतं 
अहैतिभिरपि वेद तन्निव्यत्वं चासल्यतेनागीकृतमेवेति उभयोर्वेदनिव्यलाविग्रति- 
तति कथनं युक्तमेवेव्युच्यते, तदा स्वैरपि सर्वपदाथीनां सत्य वे नास्त्यतेन वा- 

अंज्घक्रिततेन सवत्र सवैसम्प्रतिपत्तिसम्भवेन विग्रतिपत्तिवार्ताविख्यापातः। 

वस्तुतस्तु कस्याचिदेकस्य वस्तुनः वादिप्रनिवादिम्यामुभाम्या सतव्यतेना 
ज्गीकारे अन्ित्यतवेना्गीकारे वा संप्रतिपत्तिन्यवहारः दृष्टचर ; न तु एकस्य 
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वस्तुनः वादिना सत्यत्वेन प्रतिवादिना चासत्यतेनाङ्खीकारे इति। तथा च वेदनित्य- 
त्वादौ विप्रतिपत्यभावक्थनं स्वसिद्धान्तन्याहतं स्वग्याक्ष्तं च | 

अपि चद्टैतिप्रक्रियाणां सवौसामसत्यतं जगद सत्यत्ववादिमिर्ौतिभिः 
स्वीक्रियते एव । दैतिभिरपि अद्धैतप्रकरियाणामसत्यमङ्गीक्रियते एवेति तत्न 
विग्रतिपत्तिग्रदरनमयुक्तमेव । 

द्कराचार्यकृतदरश्काकीनवमप्ये ^“ जगतुच्छमेतरसमस्त'गभेति वाक्येन 
जगतस्तुच्छतवोक्तेः, तद्व्याख्याने मघुसूदनसर स्वतीक्ृतसिद्धान्तबिन्दौ ^“ सर्व 
जगदसत्यापिति सिद्ध मिति वाक्येन तुच्छरब्दस्य असत्यदब्देन व्याख्यानात् 
जगत असत्यतज्ञापनात् “ न निरोधो नचोत्पात्ति ” इति गौ. का. व्याख्याना- 
वस रकराचार्ये. जगत. रादाक्षिाणवदसत्वाभिधानात्; शकरानन्देन “ असत्यम- 
प्रतिष्ठते 2 इति मीताव्याख्यानावसरे ५ वेदा वेदोक्ता धमौः तत्फर्प्रताः 
लोकाश्च सवै मिथ्येत्या्ः ? इति वाक्येन असव्यराब्दस्य भिथ्यारष्देन व्याख्या- 
नात् व्यावहयारिकसत्यत्वस्य तत्न तत्र उद्ैतिप्रन्थषु परिमाषामात्रसिद्धतोक्तेश्व, 
“ तुच्छम्, असत्यम्, मिथ्या, असत्, न्यावहारिकसत्यम्, वाध्यम्, त्रैकालिक- 
निषेधप्रतियोगि ” इव्यादिङ्न्दाः एकाथवाचका इति विज्ञेयम् । अत प्रक्रियाणाम- 
सत्यत्वोपवर्णनं दवैतिनामिष्टमेवेति तत्र विग्रतिपत्तिप्रदद्यैनमथुक्तमिति सिद्धम् । 
अत एव कौमारिख्प्रन्थे सूक्तमुक्तम् ! यथा 

८ सत्य चेत्संवृतिः केयं मृषा चेत्सत्यता कथम् । 
सत्यत्वं न च सामान्यं मृषाथपरमाथयो ॥ 
तुल्याथत्वेऽपि तेनेषां मिथ्यासवुतिडब्दयोः । 
वच्चना्थेमुपन्यासः लालावक्त्रास्तवादिवत् ॥ 
नास्तिक्यपरिहाराथं सवृतिः कल्पनेति च । 
तस्मायल्लास्तिं नास्त्येव यद्यस्ति वरमार्थतः ।। 

तत्सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्रयकल्यना । इति 

एवम् अघुधायामसदनुवादा रत्य वतेन्त, कतिपये अत्न उदाह्वियन्ते- 
तथा हि-~ 

१. * यथा ज्ञास्यमि त्वतः › इत्यस्य स्थाने “ यथा स्यादिति त्वतः ?? 

इति । 
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२, ‹ तस्मात् प्राथमिकी क्रमात् 2 इत्यस्य स्थाने ‹ तस्मान्माङ्गछ्वि 
मात् › इति । 

२. ‰ सलनैविध्यं च मानेन 22 इत्यस्य स्थाने ““ सतैविष्य॑च च मानानाः?- 
मिति । 

४. ^` द्र्य कमं च काट्श्च 7 ह्च्यस्य स्थाने ‹ नायं कर्मच कालश्च ? 
इतिं । 

“+ असद्विखक्षणज्ञप्त्ये ज्ातन्यमसदेव हि ? इत्यस्य स्थाने “ असदिलक्षणः- 
ज्ञस्य ज्ञातन्यमसदेव दहि ?› उति | 

६. ^“ जिज्ञासात्र विधीयंते ?? उत्स्य स्थाने ““ जिज्ञासात्रासिधीयते ?? 
इति । 

७. “° भीमासा मेयरोधन ?› मित्यस्य स्थाने ^ मीमासा मेयसाधन ? 
मिति । 

<- “ˆ अत इत्यभ्यसूचयत् ?› इत्यस्य स्थाने “ अतः” इत्यारम्यसूचयत् 
इति । 

९. ^“ अतस्तत्रैव विष्णुत्वसिद्धेैदयेव्यसूचयत् > इत्यस्य स्थानि 
‹‹ अतस्तत्रैव विष्णुत्वसिद्े्ह्येत्यसूत्रयत् ? इति । 

१०. ^“ न षथकुन्वानुमेश्वरे ? इत्यस्य स्थाने ¢‹ न परथच्छत्वानुमेश्वरे 
इति । 

एवमनुम्याख्यानदेः राब्दतोऽन्यधालुवादाः बहवो दृदयन्ते । अर्थैतोऽन्यथानु- 
वादस्तु प्रायः सवत्र दस्यते । एवमेव सुधायाः खब्दत. अथतः अन्यथाचुवादास्तु 
खतः टष्टिपथमायान्ति । विस्तरभयान्नेह उदाद्वियन्ते । 



उपसंहार : । 

तथा च पूर्वोक्तसटाः व्याहत्यादिदूषणगणः अनेकत्र दुर्दम सन् विदेदयुतीति । 
एताद्रा असदयुवादाश्चग्राचुर्येण दृदयन्ते । एमेव अनुक्तोपाक्म्माः वह्ट्मुप- 
ठभ्यन्ते । पुनरुक्तादिदोषा नैकसंख्यतया टष्टिपथमायान्ति । अनन्वितवाक्ययुथं 
यथेच्छं चश्चरीति । दैतवामाससाथ चेच्छया अटास्येते । स्वमतालुवादोऽपि 
स्वगतविरुद्रतया साटोपं सोपस्कर समुपजोषं क्रियते । स्पष्टतया विरोधीन्यपि 
शुतिस्मरतिवाक्यानि स्वमतसाधनाय निमीकतया उपन्यस्यन्ते । अपराब्दाः अपय- 
न््रणं प्रन्थविस्तारं कठ्ङकयान्ति । अल्पीयस्येव काटे अथागर्माण्यपि वाक्यानि 
यथाकथा च संदम्य ग्रन्थक टृदप्रन्थनिर्माणिच्छा अनाच्छादितैव नरीसत्यमाना 
अनिच्छदपि वाचकचक्ुः नितान्तं नियच्छति । तत्र तत्र प्रति्नामात्रेण 
स्वाभीप्सितसाघन समथेयन्ती निषेधमात्रेण प्रतिपक्षपराकरण निगमयन्ती 
अनितरसाधारणी अनाधारिणी युक्ताधविरहिणी कापि प्रतारिणी वाट्मनोहारिणी 
स्वच्छन्दसारिणी इब्दस्तोमस्वरूपिणी असुधाकारसरणी प्रन्थविस्तरणकारणी- 
भवन्ती निस्सन्देहमुत्तानदृष्टिमिरपि ज्ञायते । अप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिजनकपदघटित- 
त्वादिराब्ददोपा अन्वेपण विनैव अत्पायासेनैव स्त्र ग्रतिपृषठमुपटभ्यन्ते इद्यक्ते 
नाल्युक्तिदोप अस्मान् स्म्ष्टं धरष्णुयात् । राब्ददोषोदाहरणसग्रहो्यमवत हस्ते 
तद्वाग्यवदादिव “ अद्रैततचखसुधा, अकाण्डे उपनमेत् तस्य शाश्चेभिः अतिमहोप 
कार कृतः स्यादिति विग्चसिम । 

इदमत्रावधेयम्-अद्रैततवसुधाखण्डन नाम तद्मामाण्यामावसमधनमेव । स 
च प्रामाण्यामावः विश्वमिध्यात्वसमथैकौः अनन्तक्रष्णाचिभिः अद्धीकृत प्ठेति 
तत्वण्डनमाम्रेडनमिवाभाति । तथापि जिज्ञासु सज्जनन्यामोहष्याव्रत्तये अस्मदीय) 
स्रव त्तिः | 

अस्मामिरत्र कालान्तरे कतैन्यतया निधोरिता अधिकरणस्वनाप्रणारी- 
चिन्ता सय न व्यधायि । विस्तरभयात्, महाफलामावाच्च । इदमेकं परं युक्तसुक्त 
दालिभिः “ आस्तामियमधिकरणस्वनाप्रणाठीचिन्ता । न चानेन दैतसिद्धान्तस्य 
अदैतसिद्धान्तस्य वा कोऽपि ग्रबटः फठमेद्ः ” इति । 



( १६. 

ग्रन्थरचनाच्ल ~ प्रथमभागे सम्रतिपननववेन पराभिमतद्वैतप्रकरिया विग्रति- 
पनतेन अन्यथाङ्रदितप्रकियाश्च विहाय यथावदनू]द्तिद्रतप्राक्रैयाणा समर्थनं 
विग्रतिपनतया परप्रदद्दीताद्रैतप्रक्रियाणा पराकरण च कृतम् । न्यायचन्दिकादि- 
श्राचीनम्रन्थाना च यथावत्. परीक्षा तत्र तत्र विहिता । 

द्वितीयभागे अद्वैतपरत्वेन जगन्मिथ्वात्रपरत्वेन वा पसयाभिमतसूत्राणां परमत्- 
खण्डनपूवेकः दैतपरत्वजगत्सत्यत्वपरत्वसमथनं प्राचीनग्रबन्धान् विरोषतः बहुवंरोषु 
च; प्रातःस्मरणीयमायिमत्तेमकण्ठीरव-पण्डितकुरूसार्वभौमश्चीमत्सत्यध्यानतीथे- 
मुनीन्दपूञ्यचरणक्रतग्रन्थानव्म्ब्यैव कृतम् । 

तृतीयभगे-अदैतसिद्धान्तप्रधानप्रमयाणा विस्तरतो निराकरणं व्यधायि । 

स्यध्यानादिसंराध्यमलरासयवाम्बजे । 
समप्यंते न्यायसुधामण्डनं भ क्तिपूवेकम् ।। 

रा श. १८८२ तमे श्री १०८ श्रीसत्यप्रमोदतीर्थाः 
माघमासे मधघ्वनवम्याम् श्री मदुत्तरादिमरखाधीरा 

र्जमहेद्र- क्षेत्र 



अनुकमाणिका। 
पृष्ठ क्र, 

१ ब्रह्यसूत्राणाम् ओमथरब्दपूवेकत्व- 
समथंनम् । १ 

२ ईङवरस्येवोकाराथत्वसम्थंनम् ।! ७ 
३ ब्रहमसूत्राणामेव्र तत्त्वत परविद्यात्व- 

समर्थनम् । १९ 
४ ईइवरस्य जीवन्यत रिक्तत्व- 

समर्थनम् । ३३ 
५ ज्ानस्येदवरप्रसादडरा मोक्षहेतु 

त्वसमथंनम् । ३८ 
६ अनादीनामपीरवराधीनत्व- 

समधंनम् | ३८ 
७ अविद्याया ब्रहमाशितत्वाभाव- 

समथंनम् ! ३९ 
-८ बन्धस्येशवराधीन त्व- 

समर्थनम् । ४० 
९ अनादे प्रकृतेमित्यत्न- 

समथंनम् । ४० 
-१० अज्ञानस्य तत्प्रयुक्तबन्धस्य च 

अनिवं चनीयत्वाभाव- 
समथंनम् । ४१ 

११ अनादेरज्ञानस्य ज्ञानमात्रबाध्य- 
त्वाभाक्समथेनम् । ५९ 

१२ ज्ञाननिवत्यत्वस्य सत्यत्ववि रोधि- 
त्वामावसम्थनम् । ६० 

१३ अनिवंचनीयस्यात्यसभव- 
सम्थंनम् । ६१ 

१४ ब्रह्मणो जगदुषादानत्वाभाव- 
समर्थनम् । ६१ 

२१५ ञागमाना परीक्ित्तप्रत्यक्षविर- 

डार्थेअप्रामाण्यसमर्थंनम् । ६२ 

पृष्ठ कर, 
१६ सविन्मात्रस्याधिष्ठानत्वा- 

भावसमथंनम् । ९२ 
१७ अहमथंस्यात्मत्वसमर्थनम् 1 ६४ 
१८ आगमाना मिथ्यात्वे अप्रामाण्या- 

पत्तिममथंनम् । ६९४ 
१९ मिथ्याभूतस्य अयंक्रियाकारित्वा- 

नृपपत्तिसमथेनम् । ६५ 
२० नेहूनानास्ति किचनेत्यादिश्रू- 

तीना सवंनिषेधपरत्वाभाव- 
समर्थनम् । ६५ 

२१ मिध्याभूतस्य कथाडगत्वाभाव- 
समथनम् । ७३ 

२२ असत साधकत्वानुपपत्ति- 
समथेनम् 1 ७४ 

२३ अनिवेचनीयत्वस्य भावाभाववि- 
लक्षणत्वादिना दुवंचत्वसमर्थ- 
नम् अप्रामाणिकत्वस्यच 
समयेनम् । ॥- 1 

२४ सतत्वासत्वयो परस्परविरहुरूप- 
त्वसमथेनेन सदसद्िलक्षणत्वरूप- 
भिथ्यात्वासभवसमथंनम् ७५ 

२५ सदसद्रंलक्षण्याडगी कारे सत्तवेनप्र- 
तीत्यनृपत्तिसम्थनम् । ७५ 

२६ प्रपचभिथ्यात्वानुमाने दृदयत्व- 
हेतोनिरदुष्टनिवंचनासभव- 
समथंनम्। ७७ 

२७ अन्यथा षिज्ञानस्य सम्यग्विज्ञान 

बाय इति बाधलक्षणसम्थनम् 
बन्घरपिध्यात्वाभाव- 

समथन च। ७८ 



(२) 

पृष्ठ ऋ, 
२८ यथां ब्रह्य सन्य तथा जगदपि 

सत्यमिति समर्थनम् । ७९ 
२९ ज्ञाननिवत्येत्वस्य जगत्सत्यत्वा- 

विरोषित्वसमथंनम् । ८० 
३० अद्रेतमते अज्ञानस्य मावरूपत्वा- 

समवममनथेनम् | 
३१ ° तत्त्वमसि इन्यादिवाक्याना- 

जीवत्वेदवरत्व, वद्धिष्टैक्यपरत्वा- 
सभवम् तदुपरक्षितम्वरूपेक्यप- 
रत्वास्भववसमर्थनम् । 

३२ अद्रैतमतेऽपि प्रत्यक्षस्याद्रेतागम- 
बाघकत्वाडगीकारममथंनम् । 

३३ अद्रेतमत ^ परे व्यये स्वं एकौभ- 
चन्ति, ̂ इतिच्विप्रत्यायानुपपत्ति- 
समयनम् । 

३४ उपात्य ब्रह्माण महातात्पर्यं विष- 
यत्व-त्रिकाखावाध्यत्वसमर्थंनम् 1८३ 

३५ स्वंवेदाना नि विज्लेपपरत्वस्य- 
तत्तरमुक्तप रविचात्वस्य चासभव- 
समथेनम् ) 

३६ प्रपञज्चमिध्यात्वानुमानस्य साक्षि 
प्रत्यक्षगधितत्वसमथंनम् । 

ॐ ७ वेदान्तवाक्यानाम् अखण्डाथंपर- 
त्वासभवममथंनन् । ८५ 

३८ व्यासप्रणीतब्रह्मतकस्य वेदाड्गत्व- 
संमथंनम् । ८६ 

३९ सवंरब्दावाच्यस्य लक्ष्यत्वासभव- 
तमयंनन् । ८६ 

४० जीवेरवरभेदस्यंव ओौपनिषदस्व- 
समथंनम् । 

४१ प्रजाणत्रंविध्यसमथेनम् । 
४२ स्वाप्निपदार्थाना चासनोपादानक- 

त्वेन सत्यत्वसमर्थंनम् । ८९ 

८१ 

८१ 

< १ 

८२ 

र्ठ 

र्ठ 

८७ 

८८ 

पृष्ठ क्र 
४३ जीवस्यअणुत्वसम्थनम् । ८९. 
४८ पज्चरात्रप्रामाण्यसमथंनम् । ९९ 

४५ जात्मा-तत्-त्वम्-असि-इति पद- 
च्छेदपश्नऽपि श्रुते भेदपरत्व- 
समर्थनम् । ९१ 

४९ वावाया सामानाधिकरण्यनिरा- 
सपूवंक विनेषक्षमथंनम् । ९३ 

४७ स्वाप्नानामीहइवरनृष्टत्वेन सत्य- 
त्वद्चमथं नम् । 1 

४८ अद्रेतमते जी वन्मुक्त्यनूपपत्ति- 
समथेनम् । ९ 

।। इति प्रक्रियाभागविचारः।। 

४९ द्वैतस्य वैदिकमततच्वरूपत्व- 
समथेनम् । ९५ 
अमृतत्वप्रयोजकत्वेन सुधारूपत्व-; 
समथेनम् 
तद्धिरोधिन अघुधाप्वसूचन च । 

५० श्रुतीनामद्रंतपरत्वाभाव- 
समथनम् । ९८ 

५१ गीताया जीवब्रहयमेदबोधकत्व- 

समयंनम् । ९९. 

५२ त्रिसूचीभिन्नव्रह्मसु्ाणाम् 
अद्धैतमतरीत्यापि सामान्यत 
भेदपरत्वसमथंनम् । १०३ 

“ शस्चरदुष्ट्या तूपदेशो वाम- 
देववत् ( १।१।३०) आत्मेति 
तूपगच्छ[न्त ग्राहयन्ति च (ब्र. 

४।१।३) ” अविभागेन दुष्ट- 

त्वात् (ब्र, ४।४1४) इति सूत्र 
चरयस्यापि अद्रंतपरत्वनिरासेन 
भेदपरत्वसमर्थनम् । 

५३ 

१०७४ 



(३) 

पृष्ठ त्ष 
५४ तदनन्यत्वाधिकरणस्य तद्विषय- 

वाक्याना च विदवमिथ्यात्वपर- 

त्वनि रासेन विदहवसत्यत्वपरत्व- 
समथंनम् | १२३ 

५५ इतर व्यपदेराधि करणस्य जीव- 
स्य जगत्कतंत्वनि रासपूवंक 
सर्वज्ञेदवरस्य जीवभिन्नत्वजी- 
वोत्तमत्वपरत्वसनधनम् । 

५६ वाक्यान्वयाधिकरणस्य जीव- 
त्वोपलक्नितन्नहापरत्वनिरास- 

पूवंक जीवपरमादमभेदपरत्व- 
समर्थनम् 

५७ प्रक्रत्यधिकेरणस्य ब्रह्मण विव- 
तोपादानकारणतापरत्वनिरा- 
सपूवेक विरवकतुंत्वपरत्व- 

१७२९ 

९७२ 

समथेनम् । २०९ 
५८ उत्पत्यसभवाधिकरणस्य पञ्च- 

रातराप्रामाण्यपरत्वाभाव- 
समयनन् । २२० 

५९ शंमणविचार २२७ 

६० त्रीण्येव प्रमाणानि। २२७ 
६१ प्रमाणचित्वे मानवं प्रमाणम् 
६२ प्रस्थानत्रयेण प्रमाणत्रयस्य 

प्रख्यापनम् । २२९८ 
६३ तद्विषये प्रस्थानच्रयोपन्यास्च । २२८ 
६४ प्रमाणानि षडिति अद्ेत्तिन । २२८ 
६५ अद्रेतिमते अभावानुपरभ्भयो 

अतिरिक्तप्रमाणत्वेनाइगीकारे 
बीजम् 

६६ अनुपलन्धेधिदवमिथ्यात्वसाधने 
४अ§ 

व्याहतिप्रदर्शनम् । २२९ 
६.० शाबरोपमानस्य यथयय प्रत्य- 

क्षाचन्तभविसमथनम् । २३० 

पृष्ठ क्र, 
६८ ताकिकोपमानस्य अनुमानान्त- 

भावसमर्थनम् । २३० 
६९ अव प्रमाणङक्षणटीका। २३० 
७० न्यायचन्द्रिकामतानुवादपूर्वेकं 

तत्वण्डनम् | २२३० 
७१ अथपित्ते पृथक् प्रामाण्यभडग २३३ 
७२ अथपित्ते अनुमानान्तभवि- 

प्रदशंनम् । २३३ 
७३ न्यायसारकारभास्वेज्ञमत्तम् । २३४ 
७४ तद्रीत्या अथपित्ते. अनुमाने 

अन्तभवविप्रदंनम् । २३४ 
७५\ पदपम् चिकाविवरणोपन्याखः । २३४ 
७६ उदयनाचायं मतानुसारेण 

अर्थापत्ते अनुमानान्तभविः। २३५ 
७७ अत्र ताकिकरक्षानृवादः। २३५ 
७८ न्यायसारसमग्रह्मनुवाद । २३५ 
७९ गडगे शोपाध्यायमतम् । २३६ 
८ ° न्यायचन्दरिकाखण्डनम् २३९ 
८ १ सुधामतानुवाद । ३९ 
८२ अभावस्य क्टृप्तप्रमाणा- 

न्तभरविः। २४० 
८३ न्यायकूुसूमान्जलिमतम् । २४१ 
८४ भासर्वज्ञमतम् । २४३ 
८५ पदपञ्चिकासतम् । २४३ 
८६ गडगेशशोपाध्यायमतम् । २४५ 
८७ तकंताण्डवानृवाद । २४६ 
८८ न्यायचन्द्रिकाखण्डनम् । २४६ 
८९ न्याययुध्ातिद्धान्तानुवादः । २४६ 
९० अद्वेतिना जगन्मिथ्यात्व- 

वादभडग । २५२ 
९१ व्यावह्'रिकप्रातिभासिकयो 

अविशेषसमथंनम् । २५३ 
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पृष्ठ क्र. 

-९२ श्रीसत्यध्यानपूज्यपादम- 
तोपन्यास 1 २३५३ 

९३ मिथ्यात्दविचार । २५३ 
९४ भायावादिनं प्रतिवादिन- 

स्तरिविधा ॥ २५५ 
९५ अद्रंतमहाचार्याणा परस्परधिरोगो- 

द्घाटनम् २५६ 
९६ अद्रंतिनाम् अपविद्धन्तदोष- 

कथनम् । २५६ 
९७ सक्षेपगारीरकमतम् ) २५७ 
९८ पदाथंतत्वनिर्णयक्ारमतम् । २५७ 
९९ सिद्धान्तमुक्तावखीकारमतम् । २५८ 
१०० तत्त्वविवेककारमतम् । २५८ 
१०१ दृष्टिसुप्टिवादमनम् । ५९ 
१०२ सुरेरवराचापमतम् । २५९ 
१०३ परिमल्कारमतम् । २५९ 
१०४ परस्परविरुडढमतवमस्वयाभाव- 

समथंनम् । २६० 
१०५ एकजीववादखण्डनम् । २६० 
१०६ भारतप्रमाणोपन्यास । २६१ 
१०७ युक्तिमलट्किकोपन्यास । २६१ 
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ॐ ओप अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ 
श्रीमद नन्दतीयैमगवत्पादैः ^“ तत्र ताराथम्कत्वं स्श्नास्चस्य चेष्यते" 

इव्यनुन्याख्याने “ ओम् जधातो ब्रह्मजिनज्ञासे ?; ति सूत्रहारीरं सूचितम् । 
श्रीमन्न्यायद्ुधाकारैः श्रीमज्जयती्थश्रीमच्चरणैश्च अनुव्याख्यानन्याख्यानावसरे 
<: धदयसयोडकाराथलन्दावादितः कृतवा ` नित्यादिना प्रमाणोपन्यासपुरःसरं 
तदेव समर्थितम् । मङ्गलादीनि मङ्गलान्तानि किर प्रचीयन्ते, परिसमाप्यन्ते च । 

अत एव नैयायिकाटयोऽपि स्वप्रन्थारम्मे मज्खल्माचरन्ति । मङ्खटस्यावद्याचरणीय- 
ता च प्रतिपादयन्ति | 

सत्यप्येद नैयायिकाचपेक्षणप्यात्मन आस्तिकतरत्व मन्यमानैः कैश्चन 
वेढान्तनूत्न्याख्यातृभिः स्वप्रन्थप्र मङ्खरं नोपनिवद्धमिति तु महदाश्चयैम् । 

सत्सम्भ्रदायप्रवतेकेन भगवता बादरायणेन स्वप्रणीताना सवेग्रन्थाना- 
मादय मङ्खख्युपनिवद्धमिति भास्त-पुरणोपपुयणावटोकनन स्फुटीभवति । एवमेव 
स्वग्रणीतग्रवन्धमधेन्यभूतस्य ब्रह्ममीमासादाच्रस्याप्यादौ मङ्ग कृतम् निवेरितं 
नच, ओङ्कार सूत्रादौ निवेदायता सूत्रकृता । 

तत्र भगवतो बादरायणस्य स्वतः पूणतेन स्वम्रयोजनामावात्तत्करत मङ्गट- 
निवन्धन रिष्यरि्षाथेमेव न ख्ग्रयोजनार्थम् | तत्र मङ्घककरण स्वीयविष्न- 
परिहारार्थं सनिहित रिप्यशिक्चार्थं च भ्वेत् । -न तु सनिहितासनिदहितसकल- 
दिप्यशिष्षा्थम् ! अतः सकटठ्रिष्यदि्षार्थ सत्रक्रता मङ्गक सूत्रादादुपनिबद्ध- 
मित्यवस्यं विज्ञेयम् । 

मङ्खटं नवत् त्रिविधं भ्वेत् “ आश्ीनमस्क्रिया वस्तुनिरेशो वाऽपि 

मङ्गलम् `` इत्यमियुक्ताक्तेः । तत्र आङीःदाब्दः अप्राप्तविषयकं्राधनावाचौ। 
नमक्करिया च स्वावधिकोत्कर्भवोधानुक्कखो व्यापारः । वस्तुनिर्दृङाश्च वासुदेवापर- 
पययिश्वररूपवस्तुसंकीवनम् । "* धर्मः प्रोज्कितकंतवोऽच्र परस ?› इति भागवते 
ईश्वरस्यैव वस्तुदाब्देन प्रहणात्; वस्तु तावत्पर ब्रह्मेति शांकरवचनाच। 

एतेन “' आर्थिकस्याप्यथस्य ग्रथममुपन्यासस्तु... .. .मङ्खखचरणम्,..* 
उपरक्षये ” ति ( अ ° घछुधा ११९) कथयन्तः परास्ताः भध्यासस्यार्थिकार्थस्या- 
वस्तुत्ादमङ्गरत्वाच्च | 
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५ ओंतत्सदिति निद्शौ ब्रह्यणस्तरिविधः स्मृतः !› इति गीतायान् 
ओम् तत् सत् इति त्रयाणा ब्रह्मरूपवस्तुनिर्दशतवमुपद दितम् । तेषु ओंकारस्य 
“ गिरामस्न्येकमक्षरम् " ^“ प्र मदः सदंदेदेषु ?› इति भगवद्धिभूतिरूपत्वसुक्तम् 

ओमित्येका्षरं ब्रह्य व्याहरन् मामनुस्मरन् । 
यः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमां गतिम् । 

इति वाक्येन चं मोक्षप्रयोजकोचारणविषयत्वं च प्रतिपादितम् } अतः 
अत्यन्तमाङ्गलिक्स्य ओंकारस्यैव सूत्रादौ निवन्धनं युक्तम् । 

अत एव भगवता “' तस्मादोभित्युदाहूत्य यज्ञदानतपःक्रिया; । 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्वादिनाम् 7 इत्यत्र यज्ञदेरोङ्कायपूर्वकत्व- 
सुक्तम् । अत्र यज्ञशब्देन “° श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जञानयज्ञः परन्तप ? इति 
गितोक्तदिदा सवैयज्ञध्रधानभूतः ज्ञानयज्ञ एव मुख्यग्रतिपायः । ज्ञानयज्ञश्च ब्रह्म- 
मीमासाध्ययनरूप एव । ' स्व्ाध्थ्ययनज्ानधज्ाइचे ' व्यत्र स्वाध्याययज्ञस्य वेदाध्ययन- 
रूपस्य ज्ञानयज्ञात् प्रथग््रहणात् । गीतःव्याख्यानावसरे अद्रैतिभिरपि एवमेव 
विन्रत्ात् । 

स्वाध्यायज्नानयज्ञाक्च-- स्वाच्याययज्ञाः यथाविधिवेदाम्यास्षपरा ; । 
ज्ञानयज्ञाः न्ययिन वेदाधनिश्चयपसाः इति मवुसूदनीये । 

‹ विधिवदेदाभ्यासो यज्ञो येषां ते स्वाध्याययज्ञा । ज्ञानं पुर्बेत्तिर- 
मीमांसाविचारेण च्ास्त्राथंवरिज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः 2 इति माप्यो- 
त्कतदीपिकायाम् । 

वेदाभ्यासो यथाशास्त्रमेर्षा स्वाध्यायिनं मखः । 

कास्त्राथनिच्वयो येषां न्यायेन ानयाजिनाम् ॥ 

हति सदानन्दीयि | 

सूत्रकारः व्यासः गीताचायात् श्रीकृष्णादनन्य एव ! अत एव भीताचा्ं 
आत्मनः वेदान्तकृ्वं कथयति । ““ वेदान्तक्द्रेदविदेवं चाहु ?? मिति | 
गीताचायैरू्पेण च- 

८ तंस्मादोभित्युराहूतव्य यज्ञेदानतपःच्छियाः। 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ 



४ न्यायसुधामण्डनम् 
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इति त्रक्ममीमासाघ्ययनख्यज्ञानयज्ञादीन मोङ्कारोचारणपूवैकत्वनियममभि- 
घाय स्वय ब्रह्मसूत्रनिमोणकाटे कथ तन्निवमसुचडघयेत्; कथतरा ब्रह्मसूत्रो- 
चारण्स्य अविधानोक्तवम्; क्यतमा च आत्मनः अव्रह्मवादित्वमङ्गीकुयौत्; 
सरिता प्रवृत्तश्च कथ सूत्रादौ ओंकारनिवन्यन च न कुयात् । 

४८ य वेदादौ स्वरः प्रोक्तो देदान्दे च प्रतिष्ठत 
डति श्वुतिरपि इममेवार्थं स्ट प्रतिपादयति । 

अत्र स्वरदाब्दस्य ' एषं उ स्वरः; इति छन्दोग्योपनिवदनुसारेण 
ओकार प्वाश्रः | तथा च यः स्वरः = ओकारः वेदादौ प्रोक्त: वेदान्ते च = 
दह्यते तु प्रतिष्ठित इति योजना । ओकारस्य वेदादौ प्रोक्तत्व ॒वेदान्तसूत्रे च 
प्रतिष्ठितव्वमिति विदेषोऽनेन श्वुतिवाक्येन ज्ञाप्यते | तत्र तुङब्दसमाना्थ॑कः “चः- 
दाब्देन सूचितो विशेपः प्रतिष्ठित इत्यनेन विदाद।कृतः । प्रद्युपसर्गपूर्वकराधातुना 
ओकारस्य धटकावयवत्ववोधनात् । 

इदमत्रावधेयम्-- तदवयवत्व चात्र तद्मयोञ्यकार्ग्रयोजकत्म् । कायं च 
द्ाटृष्टभेदेन द्विविवम् । टौ किक्वाक्यतदवयवाना कार्यं टृष्टमात्र, इफडार्दःना 
कार्यमदृष्टमात्न; ब्रह्मसूत्रतदवयवाना कार्यं तु दष्टाद्टोमयम् । त्रह्यसूत्रेष्वपि प्रथम- 
सूत्रे “ कतैन्ये › तिपदस्य दृष्टमात्रं प्रथमसूत्रान्त्यस्य द्ितीयादिसूत्रायन्तयोरुचःय॑- 
माणस्य च ओंकार्स्यद्ृष्टमात्रम् । अत॒ एव॒“ कर्तव्ये ? ति पदस्य प्रपमोकार- 
यिक्छैकासरणा च ब्रह्मसूत्राघरकावयवत्वम्, ओंकारस्य तु सूत्रप्रयोज्यदष्टादो- 
भयकाय॑प्रयोजकत्वात् घटकावयवत्वम् । तथा च सूत्रावयवः सूत्रघटकाघटक्ः 
स्प्रेन द्विविध इति ज्ञेयम् । तथा चेदमेव धटकावयवत्व प्रथ्मोकारस्य ` वेद्न्ते च 
प्रतिधित › इत्यनेनोच्यते । इद च व्याख्यानमुपदर्दितगीतानुसारि ज्ञेयम् । 

ब्रह्मणः प्रणवं कु यावादावन्ते च सर्वदा | 
लवत्यनोक्तं पुवं परस्ताच्च विलीयते | 

इति मयुस्मृत्यनुसारि ~व्याख्यान्तरमप्यत्रानुसन्धेयम् । 

८८ विन्दन्त्यनेन परमात्मानभिति वेदराब्दोऽपि परमात्मप्रतिपादरकसेव 
ग्न्थनाचष्टे * इति ८ द० आ० दीपिकाया › विचारण्योक्तैः वेदशब्दः परमात्म- 
प्रतिपादकमन्यपरः । तथा च पौस्पेया अपौस्षेयाश्च सर्वेऽपि वैष्णवङ्ाल्लग्रन्थाः 
वेद्दाब्देन गृहीताः । तथा च यः स्वरः ओंकारः वेदादौ वैष्णवराख्रादौ 



स्यायसुयामण्डनम् ५ 
विनेति चमो कक 
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प्रमाव्मग्रतिपादक्दाब्दसदिपसे ज्ञेयः 

वोचित्त॒ "“ वेद्राब्दस्य ब्रह्मविदयाञ्यैः सा च प्राघान्यात् ब्रह्ममीमासरून 

परविचैव ब्राह्या । तथा च यः स्वरः वेदादौ = परविद्यादौ प्रोक्तः धटकावयवत्वर्प- 
विरोपविरिष्टोच्चारणविपयतावान्, वेदान्ते प्रतिष्ठितः अष्याहतः । चकःरात, 
द्वितीयसूत्राचन्तयोश्च प्रतिष्ठित अभ्याहत; ? उति श्रत्यथं सवणैयन्ति । अपरे न 
“° वेदादिशब्देन वह्वीहिणा वेदघटितनिर्णयग्रन्थसमुदायो ऽभिधीयते वेदान्तदष्टेन 
निणीयकतब्रहमसत्राणे ब्रतिपायन्ते । तेन निर्णेयत्रन्यारम्भे निणौयकम्रन्यारन्ने च 
ओकार आवद्यक इत्यथे ? इत्याहुः । एतेन- 

५ व्र णदाच्यास्ययः वेडाः न्रणवे पयंदस्थिताः । 
वाड् मयं शवं सवं तस्सात््मणवमभ्यसेत् ॥ 

उच्छार. व्वर्गद्ःरं तस्मष्रहुयाध्देष्यमाज एददादि तिष्टत ' 
इत्यादिष्यतिवलद्विष्णुसदखन।म्नामोंकास्पूवैकत्वसम नाय ८८ किदवहाव्देल 
ञकारोऽभिधीयते, वाच्यवाचकयोरत्यस्दसेदाभावा ? दित्यादिना चि 
रब्दोकारयोरैक्यविवक्षणमपिं सगच्छते इक्याचा्याणा विष्णुसह्नाममाप्ये । 
स्यृतिधटक्बरह्यदाब्दस्यापौरुपेयवेदमात्रपरे विष्णुसहश्ननाम्नामपौस्पेयवेदमिन्नतय 
तेपमोकारपूवेकतवे ब्डब्दधस्तिस्पृल्युदाहर्णासगत्यापत्तेः । इर्य च विष्णुरह- 
सनम्नामिव व्रह्मसूत्णामपि वब्ह्यविातेन ^ त््वादृक्रह्वाध्येह्यस्राण ; उति 
सटतित्रेनोकासपू्वकत ₹कयचायोभिप्रे तवेति सिद्धवक्कत्य, अधराब्दघटितले-- 

८° ओंकारञ्चःयशज्डदच ददेत ब्रह्मण. पुरा| 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्मा लिकावसो 

इति ग्रमोणादाहरणं च भमतीकाराणा सगच्छते | 
अत्र ओकारस्य “ ओक्लारस्स्व्मद्ारं ` “खवत्यनोकृतं ब्रह्ये"टयादिप्रनःण- 

वखान्ाङ्घकिकत्वस्य प्रसिद्ध वात्तस्यास्मिन्वाक्ये माह्ल्ििकलक्थन दष्टान्ताथंन् । 
इत्य च यथा ओंकारो माङ्गल्िकः तथाऽथराब्दोऽपि माङ्गलिक इति `“ ओकार- 
शचायश्षब्दश्चे ` ति वाक्यस्याथं इति विज्ञेयम् । 

वस्तुतस्तु “ ओक्ारहचाथदाल्दश्च `“ "द्वावेतौ ब्रह्मणः पुसात्कण्ठ भित्वा- 

विनियौतौ- `` तस्नान्माडगलिक्यवुभौ ? इति ‹ वृहन्नार्दीयः के पादनत्येण 
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देतुस्वूप विब्ृतम् । च्तुधपादेन चानुमान सूचितम् । तत्र॒ तच्छब्दस्य पूवै- 
पसमदयकतेन राब्दान्तसनिगमनप्ूधकादयनत्रह्मकण्ठनिरगमनकलैत तदा वोग्येत । 
डसिप्रत्ययेन च॒ तस्य ज्ञापकत्वरूप हेतुत प्रतिपाद्यते । माङ्घलिकवित्यनेन 
मद्गट्प्रयोजनकत्वूप साध्य सूचितम् । पश्चनिर्दरासु " द्रौ-- एतौ,- उभौ : 
इति त्रेधा करतः । तत्र हेतुविवरणपरवव्यि * एत्र ? इति प्रतिज्ञावक्ये * एतौ ; 
इत्यनुवरत्य ° एतौ उसो माङ्गलिक › इति पौजनया ओकाराथराब्दौमय मङ्गट- 
प्रयोजकमिति प्रतिन्ञादारीर सम्पत्स्यते । 

अत्रोमयत्वस्य पन्षतावच्छेदकत्व प्याप्त्यैव, न तु स्वरूपसवन्धमत्रेण, 
उभयपदवरेयथ्यौत् ! तत्र एतौ उव्येतावता प्ननिर्देसम्वे द्वाविति उभाविति च 
पक्चनिर्दरेन ओकाराधचाब्दयोमङ्गल्प्रयोजकत्व न त्रणारणिमणिन्यायेन, किः तु 
द्म्पल्योखि परस्परसा हित्येनैवेति ज्ञायते । तेन च दण्डः धटकरारणमिन्युक्ते दण्डत्वस्य 
धटकारणतावच्छेदकताटामवत्, ओमयङब्दौ उमौ मङ्कछ्प्रयोजकाविल्युक्ते 
उभयत्वस्यापि मङ्गट्ग्रयोजकतावच्छेदकत्वसिद्धया मङ्गलनिरूपितोमयत्वावच्छिन- 
प्रयोजकतावन्ताविति साष्यनिष्कषः । तथा च अग्रीषोमयोर्मिलितयोरेव यगविरो- 
पदेवतात्ववत् ओंमथदब्दयोः मिदितयेरिव मद्खलप्रयोजकस्वम्, न केवलाथदाब्दस्य 
न वा केवखेकारस्येति ज्ञायते । 

न चेव क्रचिदोकारस्य केवख्स्यापि माङ्गाश्कलदरनादयुक्तकदापिति 
वाच्यम् | केवकोकारस्य मङ्घल्प्रयोजकल्वसंमवेऽपि तब्रह्मसूत्राध्ययनप्रतिवन्धक- 
चिव्ननिवतैकनडगल्निरूपितासयत्वावच्छिनप्रयोजकतरूपस्थवात्र माङ्ग छिकत्वस्य 
विवक्षितेन तस्य तव्रामावात् | 

ततश्चायमथः तत्तत्कार्यव्रतिवन्धकविष्नपरिहार भक्रमन्नट्स्य कायीरभ् 
एव॒ कतग्यत्वात्, ओमथराब्दयोरपदारक्चैतमाज्न ङिकल्वात्, ब्रह्मसूत्रघटक- 
प्रयमद्वितीयावयवत्वमेव वक्तव्यमित्यस्त्रित्य पुराणक्रता भगवता सूत्रकृता 
वादरायणेन गारुडपुरणे- 

ओकारश्चाथक्ञाब्दऽच तत्मत्प्राथभिकौ कमात् ॥ 
तद्धेतुत्वं वदड्चापि तुतीयोत उदाहतः 
अतश्च पूदंमुच्चार्थाः सर्वं एते सतां सता; ? 

इति वक्येन विष्णोः सकाद्याद्मथमनिःसृतत्वरूपहेतोः परमसाध्यं प्राथ- 
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मिक्त साष्यतया निर्दिष्टम् । तत्र साक्षात्साध्य तु व्ृहनारदौयवचनानुसारेण 
माइगल्िकत्वमेवेति वचनदयायुसन्धानेन कम्यते } प्राधामिकत्व च ब्रह्मसूतधटक- 
प्रथम द्वितीयावयवत्व तृतीयावयवमूतातःशब्दपूवौवयवत्व वेत्यन्येटेर्तदिति । 

सति चैव् “अ. सुधा › तु “ ओकारश्चायश्ञब्ददच तस्मातप्राथमिकौ 
ऋमात् "` इति गारुडपुसणपटे सुग्रसिद्धेऽपि तत्स्थाने “ ओंकारदचाथशाब्दङ्च 
तस्मान्माडगलिकं कमात् ˆ` इत्यपपाट प्रकल्पयन्ती; असति वाधके विदेप्य- 
विदेपणवाचकपदयोस्समान-डिदगवचनकलनियमस्य विरोधं न॒ मनागपि 
गणयति; न वा ओंकारस्य प्रथमपदत्व विना "तुतीयोत उदाहूत' इति वाक्योप- 
द्दितस्य अतःखब्दतृतीयत्वस्यालुपपत्तिमपि गणयति । तेन च स्वग्रणेतुः 
वल्चमनाभिनिवेरामचातयौतिदय च समथेयति । 

अत्र सूत्राणा सहितापाठटकाटे ' ओमथातोतब्रह्यजिन्तसे ति 
सूत्रपाट विहयाय " ओम् अथातोब्रह्मजिज्ञासा ` इति ओंकारस्यासहिततया 
निर्देदाकश्णात् न सूत्राचयवलवमिति तु न. दाङ्क्यम् ‹ स्वरिते नाधिकारः इति 
नियमानुसरेण यथा व्याकरणदयाञ्े केषाचित् पदानामुत्तरसूत्रष्वनुवृत्तिङ्घःपनाध 
स्वरितयुक्ततया निर्देशाः क्रियते; शब्दस्वरूपमात्राधैकतया प्रथडनिर्दरो वा 
क्रियते; तथा ब्रह्ममीमासाशाल्चे उत्तरत्रानुचरव्यथैम् ओंकारस्य प्रथनिर्देरा- 
करणमुपपदयते । ओंकारस्यग्रतिपाचता संबन्धेन सवशे किण्ण्वाख्येद्रह्मण्यन्वयाना- 
नुपपात्तिरिति त्रह्मसूत्राणामोमथपुवैकत्वसिद्धि : । 

इ्वरस्येवोंकाराथतम् 
"" ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य व्याहरन् मासनुस्मरन् ॥ 

य. प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिर् '" 

इति श्रीमद्धगवद्गीताया श्रीक्रष्णायिनेश्चरस्यौकारथेत्वोक्तेः ओंकारपम्रतिपाचो 
मगवान् विष्णुरीश्वर एवेति सिद्धयति । 

‹ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य = ब्रह्मणोऽभिधानभ्तमोकारं व्याहरन्त्- 
च्वारयन्; तदर्थ॑भूतमीश्वरं मामनुस्मरन् ` इत्यादिना शकराचार्येरपि 
श्रीक्रष्णात्मकेश्वरस्येवोँकारा्थतेन गाताग्रतिपा्यतव प्रददितम् । 

एतेन ‹ ओनित्येकाश्लरं ब्रह्य ” त्यत्र ब्रह्मदाब्दस्य ब्रह्मणोऽमिधानभूत- 
मितिवत् “ प्रणवं हीक्वरं विद्या" दित्यत्र माण्डूक्योपनिषदि ईशरं ईधरस्या- 
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मिधानमूतमिति व्याख्यानं सूचितं स्वति \ अकारोकारमकारनादरूपाकारेण 

व्यस्तसम्स्तोकारेण वा विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयाणां सगवदीश्वररूपाणामेव 
प्रतिपाद्यत्स्य मण्डक्ये अभिधानात् 1 तत्र॒ हि ^ जयसात्मा ब्रह्य) 

सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति तस्य ब्रह्मात्मनश्वतूरूपत्वममिधाय ““ एष 

सर्वेरवर एष सर्द॑ज्ञ॒एषोन्तर्यस्येव योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि 

मतानास् "" इति वाक्येन तस्य सर्वज्ञत्र च वर्णयित्वा ““ सोऽयमात्माऽध्यक्षर- 
मोकारोऽधिमाच्रं पादा भात्रा अकार उकारो मकार इति “अमात्रद्चतुथं 

इति वाक्याभ्यार्मोकारस्याऽपि व्याहतीनामिव व्यस्तसमस्तरूपेण चतूरूपत्रह्य- 
वाचकचतू ल्पत वर्णितम् । तत्र ““ अभिधानाभिवेययोरेकत्वं चावोचाम ” 

ति ““ ब्रह्य = ब्रह्मणो अभिधानभूतस् ” इत्यादि शांकरमाप्यानुसारेण 
' ओंकार अत्व ' ' प्रणवं हीह्वरं विखा ' दित्यादौ श्धसमात्नानं प्रणववाच्य 
विदयात् प्रणव वा ईश्वसवाचक विद्यादित्यर्थः । तथा चेश्वरस्यैव व्यस्तसमस्त- 
चतूरूपो कारवाच्यत्वसिद्धिः । 

तत्र॒ चतुर्थस्य वासुदेवामिधस्य मुकुन्दस्य जागरादयवस्थप्रेरणादि- 
व्यवहाराभावेनान्यवहायैतवं संसारकाटीन-जागराद्यवस्थात्रयनादरोन ससारनारेन 
मुक्त्यवस्थाप्रापकतया प्रपञ्चोपदामतं चोक्ता नेयायिकोक्तरीत्या दु खनादावत् 
ससारसुखस्यापि नदेन मेोक्षस्यानुपदेयव्-रहादकापरिहाराय रिवरब्देन 
मङ्ख्करत्व  नित्यद्ुखप्रदत्वमाभेहितम् । विश्वतेजसग्रा्ञेम्यस्तुरीयस्य येद्- 
दाङ्कामपक्ल च तस्य ' अद्रैतपदेनः पूर्वापदार्शत--रूपत्रयप्रतियोगिक 
मेदामावः ह्तरेषां व्रह्मादिसवैजीवाना सवीवस्यप्रेरकत्वामविन सवोवस्था- 
मेरकव्वेन स्वसद्रघरेरक्तान्तरहीनत्व चोपवार्णेतम् । तेन च स्वेथा द्र एव 
ओंकारः न व्वदवैततचसधोक्तरीत्या वौद्धामिमतं निर्विरोषविज्ञानमात्तम् । 
सवै्ष्दावाच्यस्य तस्य सुतर मौका रवाच्यत्वासभवात् । तत एव तस्य ख्श्यत्व- 
स्याप्यसमव : | 

दाकरानन्दकृत-- भाण्ड्क्योपनिषदीपिकायाम् ` ““ यच्चान्यल्त्रिकाला- 
तीतं तदप्योंकार एवे ति वाक्यव्याख्यानावसरे “ त्रिकालातीतं नर- 
विष्ाणादिं तदष्योक्ार एवे; ति वक्यिन ओकारप्रतिपादत्रह्मणः 
नरविषाणाचभेदः कथितः † एतावता ! अद्वैततखसधया › ‹ माण्ड्क्योपनिषदी- 
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पिकया › च स्वस्य विज्ञानवादि--युन्यवादि-वौद्धमतालुयायिम्रणीतवमःविष्टकरतमः ¦ 
तेन च वैदिकैर्हयत्वमातनः सूचितम् | 

इत्य च ` अयमात्मा ब्रह्य ? व्याथर्वेण स्हावाक्य स््वश्वरस्य हरेरेव 
ब्रह्मत वणयति न तु जीवब्रह्ममिदम् । यतः ^“ ईः कस्यसिदं सर्वं "“ मित्यस्य 
व्याख्यानभूते भागवतस्थे “ आत्मावास्यमिदं स्वं ` मिति वाक्ये मनुना 
आत्मदब्देदारब्दयेरेकार्थतसूचनात् अयमात्मा = ईदाः = ्रह्म इत्येवोक्तवाक्या्थः | 

“५ आततत्वाल्ममादुत्वादात्साहि परसो हरिः 7 

इति श्रीधरस्वाम्युदाहत-परमश्चतिवचनेन आत्मराब्दस्य हरिाचकत्-- 
समर्थनात्, हर्थिव ब्रह्म; स एवोकासा्थः स एवच “ एप सदंदवर ` इत्यादिना 
वार्णितः । इत्च ` अयमात्मा ङ्ह ` ति वाक्य न जीवव्रह्मैक्यपर न वा 
सवश्चरादन्यस्य विज्ञानमात्रस्य डन्यस्य वा जँ कारप्रतिपा्यपरभिति विज्ञेयम् । 

एवम् ““ ओमित्येव ध्यायत आत्दानं स्वस्ति वः पाराय तससः 
परस्तात् "` उति मुण्डकोपनिषदि 

“ ओनित्येव ददा दिध्राः पडत ध्यात केकर | 
हरिरेशः संडा ध्येयो भदद्भिः सत्वं त्थतंः "' 

उति राकराचायकृत ~ विष्णुसहच्ननाममाप्योदत ~ हखिद्रावाक्यानुसारेण 
: अलित्येकाक्चरं बहो ? ति मगवद्रीतावाक्यादुसारेण च ब्रह्मसुद्रादि- 

नियामकस्य केडरवस्य हरेरेव ओक्रारपठ्नपूर्वैकध्यानविपयतेन ओंकारा॑ल- 
समथेनात् सर्वेश्वरो हरिरेवोङ्कारम्र्तिपाचः | 

तथा व्रसिहताप्नीये-- 

८८ अथेवं अकतार: आ7ष्ठतमाथः षरे ३वे नसिहे वतते । 
अथष उकारः उत्करष्टतलाथः परे ब्रह्मणि नसह 
देवे वतेते । अथष सकारः भहाविभूत्यथंः परे 
ब्रह्मणि नुसिहे देवे वतेते "ˆ इति 

व्यस्तोकास्प्रतिपा्यत् तसिंहस्यामिधाय “° अथ तुरीयेण ओततचे 
प्रोतहच ह्ययमात्मा सिह: । अस्मिन् हदं स्वेम् 7 इति वक्येन तुरीयेण 
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समस्तेन वा ओंकारेण समत्तगुणपूर्णत्वादिरूपमोतत्न बुरसिंहस्य प्रतिपादितम् । 
तेन च विश्वतैनसप्राज्ञतुयीत्मकचतखूपत्व भगवतः चुर्सिंहस्यकस्यैव । अतो न 
विश्वादीनां परत्पर मेः! न वा त्रसिंहस्यैतेम्यो मेद इति चद्धैतपदेन तत्र 
तर््रोच्यत इति व्यैयम् । 

कित्व ^“ भ्रणव वाचकं मत्वा वाच्यं अहयोति निरिचितः। 
एकाग्रं सततं कृत्वा चित्तं विरुणौ निवेदयेत् 7" 

इति हरिव सकश्चरस्य विष्णोः ओकारवाच्यत्वमुक्तम् 
अपिच ““ सवं वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्रदन्ति! 

यदिच्छन्तो ब्रह्यचयं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण ब्रदरल्योमित्येतत् 
इत्यमिवाय उतरत्र “ विज्ञावसारथिर्थंस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । 

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तहिष्णोः परमं पदम् 7? 

इति ओकारप्रतिपायत्र वासुदेवाख्यविष्णोरेवेति प्रदार्शत काटकोपनिपदि । 
एवं पटग्रश्नोपनिपद्यपि- 

८ यः पुनरेत चत्रिसा्नेणो मित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सुयं सम्पन्न. यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एव हवे स 
पाण्मना विनिमुक्तः स सामभिरुच्रीयते ब्रह्मलोकम् । स एतस्माज्जीवघनात् 
परात्पर परिक्षयं पुरुषमीक्षते ? इत्युक्तवा ‹ तमोकारेणेवायतनेनान्वेति 
विदान् यत्तच्छान्तमजरमम् तमभय पर चेतति › इति वक्येन पुरुपोत्तमस्यों- 
कारायत्वं तस्य ब्रह्मखोक गतैः जीवोत्तमहिरण्यग्मोपदेरेन ईश्षणीयतं; जम्र- 
तस्व्रसुपुप्त्यदिविरोपसवेग्रपञ्चरहितत्वरूप दान्तत्व चोक्तम् । सचायं पुरुषोत्तमः 
‹ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरषोत्तमः ? इत्युक्तः वासुदेवात्मा 
श्रीकरेष्ण एवं । 

विंत्व ““ क्लेश्चकमं विपाकाहायैरपरामृष्टः पुरुषविदोष ईऽवर. ?? 
“ तस्य वाचकः भ्रणवः 7; इत्यादि योगसूत्राण्यपि इश्ररस्यैवोकाराथवं प्रति- 
पादयन्ति । 

(न ४ एव वस्तुगतावपि “ अद्रेतत्वसुधायाः › १२१ पत्रे तथा १३० पत्र 
£ ओमर्था न नारायणः । मर्गद्वार्थो न नारायणः । एवं १२५ ~ १३६ पत्र 
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‹ ओकारार्यो न सगुणं ब्रह्य विः तु निर्विरेपम् ¦ ब्रह्मपदस्य न नासयणमात्र- 
परत्वस् । विष्णुनासयणपदयोरपयायतम् । त्रह्यपद्स्य निर्विदेप एव॒ स्वारस्यम्; 
इत्यादि वार्णेतम् । तच्ात्यन्तमयुक्तम् । 

तथाहि " आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्नोतेन्यो सन्वव्यो निदिध्यासितव्यः; 

इति श्चुत्या श्रवण - मनन ~ निदिष्यासन--दरनाना चतुणमिकवस्तुविपवक- 
त्वमुपदर्दतम् । तच्चैक वस्तु व्रहद।रण्यके आस्मदाब्देन निर्दिष्टम् । 

° अथाऽतो ब्रह्य जिज्ञासे ? ति सूत्रे त्रह्मपदेनेपदर्दित च। 
: आलोडच सर्वह्ास्त्राणि विचार्य चं पुनः दुनः। 

इदसेकं युनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ; इदि सहस्रनाम शांकर 
माप्योदाहत ~ मारतवचेनन त्रह्मसूत्रक्ृता वेदन्यासिन नारायणस्थव जिज्ञास्यत्वं; 
सवसाञ्राखोडनपरिनिष्पन्नेऽपे इव्युक्तम् । नारायणरब्दाथांऽपि न त्रह्यरुद्रादि- 
जीवाः रितु सध्चजीवनियामकलेन सवेजदेभ्योऽ्यन्तसिन्नः नारायणाख्यो विष्णु- 
रेव । अत ए  जन्हर्नारायनौ नर › इति (वि. स. दा. नप्वे) “ नारणा 
जवानामयनलाद््रस्ये इति वा नारायणः ‹ सद््मयन्त्यभिसविदन्ती › ति श्रुतेः । 

' ताराणाययनं यस्मात्तस्साल्लारायणः स्मृतः ` इति ब्र्मवैवर्तवचनात् 
इव्यक्तम् ' यलस्रयन्त्यभिसं दिश्ती : ति वकक्यक्देरोदाहस्णेन च - 

“ यतो दवा इमानि भूतानि जायन्ते । पेन जातानि जीदन्ति । 
यत्प्रयन्त्यनिसंविह्नन्ति | तदिजिलासस्व तर्दब्रह्येति 

इति सम्पूणवचन सूचितम् । तेन नारायणस्यैव ब्रह्मत्व, जिज्ञास्यत्व, व्रह्मा- 
दिस्थावरान्तसककजीवजन कत्व, सषजीवजीवनेतुत्व, सवैजीवप्राप्यस्व; जीव~ 
प्रवेरेयत्व च नान्यस्येति च समार्पेतम् ! ब्रह्मवैवते--पुराणवचनोदाहरणेन च 
सवैजीवाश्रयतेन ब्र्मादिसवैजीवसिनत्व जिज्ञास्यनारायणस्योपद्रितम् । अत 
एवानन्दगिरिणा गी. शा भाष्यदीकायां ““ सुष््मददिनः पुनराचक्षते । नर- 
रब्देन चराचरात्मक इयीरजातसुच्यते ( तत्र नित्यसानिहिताश्चिदामासाः + 

जीवा नास इति निरुच्यन्ते । तेषामयनमाश्रयः = नियामकः अन्तयोमी नारायण 
इति यमधिकृव्याङ्तयामिन्राह्मण श्रीनासयणाख्य मन्त्राम्नाय चाधीयते ?› 
इति नारायणङब्दो व्याख्यातः सुष्ष्मदार्षिविद्रद्द््टया । अत्र “ यमधिकृल्यान्तयौमि- 
ब्राह्यणमधीयते इति वचनेन । 
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«८ छः पथिन्यं लिष्ठन प्थिव्छा अम्तरः य द्यवी च वेद यस्य 
पृथिच्यै दरीरम् यः एथिदीमन्तसे ययतति एड त आत्माऽन्तर्यास्यमवः 

इत्यारम्य सनमग्रं सप्तमं व्राह्मण नारायणग्रतिपादकमिति सूचितम् । तत्र 
नचैतदव्रद्यणसाप्यगतं ‹ य ईदगीश्चसे नारययणास्यः प्रथिवीं प्रथिवीदेवता यमयति 
नियमयति । च्वञ्यापारे अन्तरः अन्यन्तरस्तिष्ठन् पपत आत्मा इति दाकर 
वचनं सृष्टम् । 

५ । 8 पुनर्िवधेयम्--जिज्ञास्यस्य नारायणाख्यस्य ब्रह्मणः सकट्जीवान्तयौ- 
मित्वेन जीवमिनचं च सूत्रकासाभिमितिदाकरमाष्यावरोकनेन स्फुटीसवति । 

तथा द्धि ““ भेदव्यठ्देशःच्चहन्दः "' उति सृत्रभाप्य " अस्ति्वाटित्याःद- 
इरादा वय कीरै स्ध्ऽन्य ईशदरोऽन्दर्यान्रि ' य आदित्ये विष्ठश्चाहदि- 
त्यदन्दरी यन्द च उड दव्यद्िन्यः शरीर यप आहत्य अन्दसे 
यमयत्यषत आत्वान्तर्यम्यमृतः ; इति श्वत्यन्तरे मेदन्यपदेरात् । तत्रहि 

आदित्यादन्तरो, यमाद्व्योन वेदे › ति वेदितुरादित्याद्िज्ञानात्मनः अन्योऽ 
न्तयामी सष निर्दिद्यते इति । 

एवम् ̂ “ अन्र्यास्यधिदेवादिषु तद्धमव्येयदेच्ात् *” इति सूत्रमाप्ये ¢ य 
प्रथिवी न वेदेति च प्रथिकीदेवतायाः अविकज्ञेयमन्तयौमिणं ह्रूवन् देवतात्मनोऽ 
न्यमन्तयौसिण दरछयति › इति । 

तया “ रीरक्वभयवि हि सेदेतलसधीयते "इति सूतमाप्ये ८८ नेति 
पुवन्ःङ्युवतवे । ज्ारीरद्दरान्तर्यामीष्यते । उभयेऽपि हि छालिन : 
काष्ठा जाध्यल्दिनःदच अन्तयाचिगे सदेनयं शारीर दथिव्यादिवदधिष्ठान- 
त्वेन नियस्यत्वेन चाधीयते । खो विज्ञाने तिष्ठन् ` इति काण्वाः (य 
आत्सनि तिष्ठत् ' इलि वाध्यन्दिना य जात्मनि तिष्ठन ` इत्यस्मि 
स्तावत्याठ भवत्यात्यशञ्दः राष्यरस्य वाचकः ‹ थो विज्ञाने लिष्ठन 
इत्यस्सिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः । 
तस्मादन्य इंह्वरऽन्तर्थामीति चलिद्धन् “ इत्यादि सिद्धान्तसूवाक्चरान्रससारीणि 
राकरभाष्यवचनानि प्रस्छटटानीति; इतर िद्धान्ताषिरद्धतया समुपदेयानि । 
हेतसिद्धान्तविरुद्धानि शाकरवचनानि सूत्राक्षसाननुगुणतया उत्सूत्रत्रेन हेयानीत्यत्र 
नह्यसूत्प्रासाप्यवादिना वेदान्तिना न विद्रातेपात्तेः | 
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अत एव॒ ‹ चन्दिकामण्डना? चनेकाखण्डयगम्भीराथक-मरन्थप्रणेतृमिः 
श्रीमद्विर्मुस्चरणैः “ भेद्पराष्येव खल् ब्रह्मसुत्राणी ति इीषैकानिते अद्ैतखण्ड- 
नापरामिधाने प्रन्थे सूत्राथवणेनग्रसदगे ज्ाकरमाष्यानुसरेणाऽपि सकच्त्रह्यसूत्राणा 
भेद परत्वमुपवर्णितम् । 

तेषामयमादायः--रकराचार्येः स्वभाय्ये यावान् सूत्राक्षयनुसारी सूत्रार्थो 
वर्णितः; मीताक्षरनुसारी श्वुत्यक्षराचुसारी वाऽ्थोऽभिदहितःस सर्वोप्यदरैतसिद्धन्त- 
म्रतिक्षेपपरः दैतसिद्धान्तसमर्धकश्च । यश्च सूत्राक्षेरेभ्यो न ठभ्यते,अद्रैत्यभिमतोऽ 
थैः स सर्वाप्युत्सूव उन्मृढश्च । न केवल्पुत्सूत्रः श्ुत्यायनेकय्रमाणविरुद्धः अनेक 
ग्रबट्तमयुक्तिविरुद्धः स्ववचनविरुद्धश्वेति। अतः प्रस्थानत्रया्थविचारपरैः 
्रक्षावद्विमट्प्न्थाक्षसवुयुणे प्रमाणान्तयाविरुद्धे सोपपत्तिके निर्दुष्ट चार्थं संमवति 
तद्विपरीतेऽ्था नोपदेय इति सूचपितुमेव स्वोक्ताथं तत्र शांकरमभाष्योदाहरणं 
क्रियते श्रीगुस्चरणैः । 

स चायं नारायणः " अब्यक्तापरः › ‹ अन्यक्तमन्याक्रत मयिव्यनथौन्त- 
रम् । तस्मात्परः तेनास्ष्टः ' अक्षरात्परतः पर ` इति श्तेः › इत्यानन्दगिरि- 
वचनोपदद्धितरीत्या न मायाद्वरः; किं तु “ आदिकतौ नारायणाख्यो विष्यः 

वसुदेवादंरोेन कृष्णः किट सवमूव । स॒ च भगवान् ज्ञनेशर्म॑राकतितटवीय- 
तेजोभिः सदा सम्पनः । अजः अन्ययः इर : = निव्यञ्चद्धबुद्धसुक्तस्वभावः स्वां 
माया मूल्प्रक्ृति वदाीकृव्येव्युक्तैः प्रकरृतिनियामकः । 

एव॒ समस्तवेदाधंसार-सम्रहरूपगीताद्याख्स्य प्रतिपाचः परमश्च । 
परमार्थतक्वं च वासुदेवाख्य परं ब्रह्माभिधेयभूतसभिव्यञ्जयद्गीताछ्यास््रमिति- 
लांकरोक्तेः तथा च ब्रह्मसद्रादिसकठ्जीवाभिनस्य वाद्ुदेवनारयायण-विष्णु- 
कृष्ण-मगव-दात्म.-बह्यादिराब्दबोध्यस्यैव जिज्ञास्यत्वम् “ ओमित्येव ध्यायत 
आत्मान "मिति ओकारपटनपूवैक व्यातव्यत्वोक्तेः ओकाराथत्व चति सिद्धम । 

यदुक्तं “ भूर्भुवस्सुव “ इति भूमसुख्स्वरूपमपि न विदिष्य नारायण- 
पदवाच्यमिव्यादि तदसत् । “ ...दुःखौषषघ तदपि दुखमतदधियाह भूमन् 
श्रमामि बद मे तव दास्ययोयङ् ˆ इत्यादिना अनेक स्थठे श्रीमद्धागवते 
नारायणस्यैव मूमपदेन सकीर्तनात्; भूराद्व्यिाहृतिप्रतिपाद्यो 5 पि 
नारायण एव 



१४ न्थायसुघामण्डनम् 

यदुक्तम् ‹ तत्सविवतु्रेण्यं भर्गो देवस्य धीमही ? द्यत्र मगैङन्द्ः न 
नारायणस्वरूपं वदतीति; तदयुक्तम् 1 बह्यण्डपुराण्णत--वङ्कटेरासहखनामसु 
नारायणस्य भर्गदव्दाथैत्वोक्तेः तथा तैत्रायणीयोपनिपदि ‹ भासयति रञ्जयति = 
गममयती--मान् लोकानिति ' व्युत्पत्तिप्रददीनपूवैक विष्णोनौरायणस्य भगेराद्र- 
प्रतिपा्यखसूचनात् । भगेदव्दस्य सकारान्तते तेजोवाचक्रवेऽपि ““ यदादित्यगतं 
तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विदिमामक ” 
मिति गीतोक्तेः । 

ऋग्विधानगत--गायत्रीध्यानश्टोके “‹ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनसचल्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी 
हारी हिरण्ययवयुधुंतज्ञंडखचन्हः “ इति रौनकोक्तेश्च । सवितुः भर्ग इत्यनेन 
सूयीन्तमतं नारायणाख्यं तेज एवोच्यते । 

“ अन्तस्तद्धमषिदेद्या ? दिति सूत्रन्याख्यावसेर-“ अथं य एषोऽन्त- 
रादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यहमश्ुः-हिरण्यकेश्ञ आप्रणखात् 
सवं एव सुवणं: तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवसल्षिणी । तस्यो दिति 
नाम । त एष स्दभ्यः पाप्मभ्य उदितः । उदेति हवे स्वेभ्यः पाप्मभ्यो 
य एदं वेदं ? इति श्वतिग्रतिपादितः घुवणव्णैः पुण्डरीकाक्षः; संसा जीवो वा 
आदित्यदेवता वा, परमेश्वरो वेति सदाव्य परमेश्वर एव स इति निर्धारितम् । 
स्था पापसंवन्धद्रन्यलादिधमाणामत्र श्रवणदिति । 

तत्र॒ परमेश्वरस्य रूपाभावात्कथं तस्य हिरण्यच्मश्चत्वादिकमित्याश्क्य 
दौकराचारयेः नारदं प्रति नारायणेक्तस्य ¢ माया हयेषा मया सृष्टा यन्मां 
पश्यसि नारद । सवंभूतगृणेयुक्तं सेवं मां ज्ञातुमहंसी ?› ति वचनस्योपन्या- 
सेनात्र प्रतिपाद्यो नाययण ए परमेश्वरः । स ए गायत्रीप्रतिपाद्श्चेति (ब. सू. 
दां, साप्य ) सूचनाच। 

एवं॑पुरुपसूक्तग्रतिपाद्योऽपि नारायण एव॒ भागवते द्वितीय स्कन्धे 
पुरुषसूक्तस्य नारायणपरतया व्याख्यानात्. । यमधिकृत्य “' श्चीनारायणाषश्यं 
मन्त्राम्नायं चाधीयते ?: इत्यानन्दगियिचनानुसारेण ““ सहस्रशीर्षं ॒देवं 
विवासनं चिष्वशंभुवम् । विद्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् । विहवतः 
परमान्नित्यं विदं नारायणं हरिम् । विदवमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजोवती ” 

जर आजि कि पि भ पे कि कि कि कि कि भि क कि कि क् जि = पवि 
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त्यादिमन्त्राम्नायवचनैः नारायणस्य पुरुपसूक्तोक्त-सहसखदीर्षत्वादिरणदुक्ततेन 

पुरुषपदेन च निर्देदात् । 

८८ ब्रह्मा तदृपधार्याथ सहदेवेस्तया सह् 
जगाम सत्रिनयनस्तीर क्षीरपयोनिधेः । इत्युक्ला 
पुरुष पुरषसुक्तेन उपतस्थे समाहितः "' 

इत्यादिना ब्रह्मसद्रादिभिः पुरुपसूक्तेन स्नूयमानतस्व क्षीरसमुद्रश्ायिनि नारायणे 
कथनात् पुरुपसुक्तप्रतिपा्यो नारायण एव न सदारिवादयः | 

यदप्युक्तम्-“ ई्वरः सवभूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति । च्ामयतन् 
सवेम्तानि थन्त्रारूढानि सायया ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारते ” ति; 
तमेव दषब्देन मग्वता स्वातिरिक्तेश्चरस्य व्येयतल-विज्ञेयत्वादि प्रतिपादनं चं 
नारायणपदमत्रवाच्यस्यैव परमात्मत्े विरुष्येते ति तच्छांकरभाष्यानव- 
रोकनमूककः प्रतारणामात्र वा । यतः शकराचार्येः ‹ ईहवरः स्वेभूताना ? 
मिति छकन्याख्यानावसरे इश्ररब्देन नारायणादन्यः कंश्चिदीश्वर इति 
श्रमो मामूदित्यथेमेव “५ ईहवर : ईडनशीलो नारायणः ?; इति व्याख्यातम् । 
तया च ' तमेवे? त्यत्र तच्छब्देनापि नारायणाख्यस्थेवे्धरस्य परामौः 
नान्यस्य । अत एव॒“ तत्प्रसादात् = ईइवरप्रसादात् परां शान्ति = 
प्रहृष्टां सन्ति परासुपरति; स्थानं च मम विष्णोः परमं पदसवाप्स्यसि) 
त्राहवत = नित्य मिति व्याख्यातम् । 

तथा चतुर्थाध्याये बहूनि मे व्यतीतानीं › व्येतत्पच्यावतरणिकायाम 
+ या तु वासुदेवे अनींहवरास्वंज्ञाहाडक्ता मूर्खाणां तां परिहरन् भेगवा- 
नुवाचे 7? ति वक्येन ‹ कृष्णस्तु नेश्वरः; कृष्णादतिरिक्त एव कश्चिदीश्वर › इति 
वादिनां मूखेत्वसुक्तं शैकयचार्येः ! मगवता श्रीकृष्णनापि “ तमेवे › ति तच्छ- 
व्दनिर्देरोन श्रीकृष्णादन्य एव कथिच्छरणीकरणीय इतै चममपाक्त॑म- 

सवेगृह्यतमं भूयः श्णु मे परम वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो सद्याजो सां नमस्कुर । 
मामेदेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि ने ॥ 
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स्वधर्मान् परिऽयज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वां सवे पपेभ्यो मोक्लयिष्यामि मा शुचः ॥ 

इत्यादिना " मामेकं शरं व्रजे › द्युपसंहतम् । विवरृतमेतन्मधुसूदन- 
सर्स्वतीभि--मीष्योत्कर्पदीपिकाकारेश्च | इत्यं च ओंकार--व्याहति-गायत्री- 
पुरुषसूक्तादिसकच्वेदप्रतिपाच, नारायणाख्यं ब्रहैव, तदेव च जिज्ञास्यमिति 
सिद्धम् । 

एतेन ^ अद्वितीयसविन्मात्रनिर्वेेषचेतन्यस्यैवोकारार्थत्वम्  ‹ केवल 
मत्र ब्रह्मपदप्रयोगनिर्विेप बह्यैव जिज्ञास्यमिति प्रतीयते › ‹ निर्विरोपत्रह्मस्वूप- 
मात्रपरतिपादकाश्च वहव उपनिषदः ? ‹ तत्र ब्रह्ममीमासा निर्विरोप-परमात्मस्वरूप- 
मात्रसुख्यतात्पर्यकत्वं॑वेदान्ताना निर्धारयति 7” इत्यद्वेततत्त्वसुधा श्रे डितं 
परास्तम् दौकसाचारयवरहदारण्यकमाप्ये "ज्ञानं च तस्मिन् परात्मभाव- 
निवृत्तिरेवे › स्यादिना निर्विरोषब्रह्मणः ज्ञानविषयत्वनिषेधात् । इष्टसिदिकत) 
अनुभूतितेन हेतुना ब्रह्मणः अनुभवाविषयत्वसमथनाच । 

किच ज्ञानविषयल हि देघा संभवति; फट्न्याप्यतल्ं वुत्तिव्याप्यवं चेति { 
तत्र फख्न्याप्यतं शाच्रद्धिरेव निराकृतम् । " कलन्याष्यत्वमेवास्य श्ास्न- 
कृ्डिनिवारित › मिति विद्यारण्योक्तैः । वृत्तिव्याप्यत्वं तु अ० सुधाकारैः अ० 
दाचिभिः अद्रैतसिद्धिसं्रहे ्रमाणोदाहरणपरवक निराकृतम् “८ यत्तदद्वेश्य 
मिति श्चत्या ब्रत्तेन्याप्यत्वनिषेधाव् च्रत्िव्याप्यत्वपक्षे नात्मनि व्यभिचारः; 7? 
इत्यादिवक्यैः । तथा च विदेषामावकुटेन साभान्याभावसिद्धर्निष्प्र्यूहतया ज्ञान- 
विषयत्वसामान्यामावाद्धेः । 

अपि च वेदप्रतिपाचत्वं हि तात्प्यज्ञानसहकारेणासिधायन्यतमवरत्ति- 
दारा वेदजन्यञ्चाव्दज्ञानविपयत्म् । निर्विरिपत्रह्माणि च न तात्पर्यं न वाऽसिधादि- 
बरात्तन्रयभिति वार्तिककृता स्पष्टममिहितम् । यथा- 

« अगृहीत्वेव संबन्ध-मभिधानाभिधेययोः ॥ 
हित्वा निद्रां भवुध्यन्तं सुषुष्ते बोधिताः परः | 

जाग्रन्न हि संबन्धं सुषुप्ते वेत्ति कङ्चन ?› इत्यादिना ‹ अद्रैत- 
सिद्धिकृता ` विनाऽपि संबन्धं जनब्दादात्मसाक्षात्कार इति निरवद्य ; मिति 
प्रन्थनं वार्तिकं विदत् । 
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द्घुचन्रिकाया च  संबधशब्दस्य ठत्तिज्ञानं तात्पर्यज्ञानं चार्थं 
त्युक्तम् । अ सुवाकारेश्च ““ जीवेश्वसमभेदस्य प्रत्यक्षमोचरवेन तस्यापर्बल्लामा वः? 

इति निर्विदोपस्य प्रत्यक्नागोचर्वेनापूवत्वमिति'"च समर्वितम्। मामतीकारैरपि 
दाब्टस्यापरोत्षधीद्तुल् निराकृतम् । तया च अन्दाज्िप्रद्चतरीत्या 
निरविदेपरयाघ्व त्वा वेदेतरप्रव्यक्षादिप्रमाणजन्यन्नानविवियवाभावः.वार्तिद- 
कारादुक्तसीव्या दात्पयैस्य दृत्तीनां चाभावद्भिदजन्यकषाब्दज्ञानविपयत्वामावश्च 
सिद्ध इति। विदेपाभवि च सामान्याभावनियमाज्ज्ञानविपयत्वसामान्यामावो 
ब्रह्मणि सिद्धः 

इृदमत्रावधेयम्-निर्विरोषस्य ज्ञानविषयत्वाद्गीकरि मिथ्यात्वानुमानस्य 
व्यभिचारापत्तिः । व्यभिचारपरिहयाराय ब्रह्मणोऽपि भिध्यात्वाज्गीकारे ' ब्रह्म- 
सत्य जगन्मिध्ये ? ति डण्डिमभङ्खः | ज्ञानविपयत्वानङ्गीकारे ' असच्चेच्च 
पतीयेत | प्रतोयते च लस्मादसचे" ति निर्विरेपे अस्द्रैगक्षण्यसाधनासम्वेन 
निर्विरोपस्यासद्रूपत्वापत्तिः । मन्ये चात एव॒ र्विकतैव्यषटटैः दौकरानन्दैः 
माण्डरूवयोपनिषदीपिकाया ˆ नरविषाणादिकमपि ओंकाराथेबरह्यरूप › मिल्यक्त- 
मिति । एवमेव स्नान्तचित्तैरसुधाकारेः नि ्विरोषस्य शुद्धस्य व्रत्तिरूपज्ञानविषयत्व- 
सामान्याभावकथनेन ˆ असचेन्न प्रतीयेते ` त्युक्तदिरा निर्विरोषस्यासत्वमङ्गीकृत- 
प्रायम् । सत्वाभावासच्वामावोमयवत्वकथनेन च मिध्यात्वमुररीकृतम् । उमयथा 
“ ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्ये › ति डिण्डिमस्य विध्वसनमेव कृतम् । 

इत्थं च नरविषाणाचसद्रुपस्य निविरेषव्रह्मणः वन्ध्याद्ुतकण्ठनिर्गतौ- 
काराथत्वमङ्गीक्रियतां कामं, न पुनत्रैह्यकण्ठनिर्गर्तोकासप्रतिपा्लं कथमपि ! 
ब्रह्मीचरितोकाराथतवं तूपदररिंतनेक्म्रमाणानुसारेणं भगवतो नारायणस्वैव । 

तच्च ओंकास्प्रतिपायतवं व्यासपक्षे, अकारोकारमकारम्रतिपायत्वेन, तत्र 
अकारस्य ^“ अ इति ब्रह्य तच्रागतमहसिति ? इत्यैतरेयोपानिषदि अहमिति 
न्याख्यान कृतम् । बृहदारण्यके च अहमित्यस्य ^“ तस्योपनिषदहमिति हन्तिं 
च पाप्मानं जहाति च य एवं वेदे? ति विवरणं कृतम् । दाकराचार्यैश्च 
ˆ“ अहमिति चंतदूपं हन्तेजंहातेक्चेति यो वेद स हन्ति जहाति च 
पाप्मानं य एवं वेदे ? व्यनेनाहरद्वार्थः सूचितः । तेन च अहमित्यत्र इकासे 
हनधातुनिष्पनः ओहाक् धातुनिष्पनश्चेति ज्ञायते । तत्र ग्रथमाभिप्रयेण-- 

८ 
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८५ हुं नाम् हृन्यसानत्वाज्जीवस्य समुदाहूतम् । 

जीवादन्यो यतो विष्णुरहुंनामा ततः स्मृत ॥ ? 

० यस्मात्क्षरमतीतोऽहुम् 

इत्यादिस्मृतिवचनानि प्रवृत्तानि । चतूरमुखत्रह्मरद्रादिसवंजीवाना 
८ अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्यदिषे शरवे हन्त वा उ ।। 7 

इत्यम्थणीमूक्तोक्तदिा हन्यमानत्वात्हजब्वेोध्य-्रह्मसद्रादिसकख्जीवमि- 
तेन प्रकरेण विष्णोः अकारप्रतिपाचव्वमुपदर्दितश्चतिस्मरातिमिः समर्थितम् । 

त्यागार्थकधातुनिप्पनत्वामिप्रये तु “' अहेयत्वादहुनासा ? ^“ अक्षरा- 

उपि चोत्तमः 7; इत्यादिस्मृत्यनुसारेण पारतन्त्यादिदोपद्यन्यववेन अकारप्रति- 

पाद्यत विष्णोरिति प्रतिपादित भवतिं । 

प्रथमपक्षे अकारः भेदवदर्थकः, अहंदाब्दः नञतत्पुरुषरूपः भेदवदथकः- 
नञ्घटितश्च | द्वितीयपक्ष अकारः अत्यन्तामाववद्थकः, अहंडाब्दश्च अव्यन्ता- 
मावाधैकनकस्धटितो वड हिरूपश्चेति विङञेयम् । 

कचित्त॒ अन्तंयोमिणः विष्णोः इतरेषां नियामकानामिव नियम्यैजीवैस्त्यक्तु- 
मराक्यत्वात् अदियत्वमिव्यथवणेनेन अहमित्यस्य त्यागाधकधातुनिष्पन्नत्वेऽपि 
नय॒तत्पुरुपरूपत्वमुपदग्थितम् । माण्टूक्ये तापनीये च अकारस्य आप्ततमत्व- 
व्याप्तमत्म्-इत्यथ उक्तः । तेन ““ अन्त्ब॑हिदच तत्सवं व्याप्य नारायणः 
स्थितः 72 इति श्च्युपदर्दितरीत्या व्याप्रतवेन अकारप्रतिपाद्यत्मुक्तम् । उक्कृष्ट- 
तमलत्ेन उकारम्रतिपायत्वम्, महाविमूतिमत्वेन-मकारग्रतिपाचत्वम् । तथा 
ओतत्वेन-गुणपूणवेनस्येण समस्तौस्तोरप्रतिपा्यत्व च तापनीयश्त्या 
उपवर्णितम् । 

तथा च ओंकारथटक-उकारेण विष्णोः सडाभिमानिसकलजीवोत्तमवे 
जडोत्तमत्व स्वत एव सिद्धम् इत्यसिप्रायेण उक्करष्टतमत्वसुक्तम् । तेन च अप्रं 
जडजातम्, तदपेक्षया उक्र जीवजातम्; उक्करष्टतमश्च मगवान् चसिहाख्यो 
विष्णुरिति सिध्यति । तस्य उक्कृष्टतमत्वं च अपकर्षासमानाधिकरणोत्कषवत्वम् । 
एतदेवाभिप्रे दौकराचार्यैरपि गीतामाष्ये जडानामपरत्वं जीवानां परत्वं 
आ्कृष्णस्य च परतस्त्वं समर्थितम् । तेन च जडजीषेश्वरमेदेन अपर-पर- 
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परतरभेदेन अधम-मध्यमोत्तम-मेदेन वा प्रमेयत्रैविष्यं श्चुति-गीता-सूत्र-ग्रस्थान- 
त्रयप्रतिपायामित्यविग्रतिपनम् । 

[भ प पभय 

एवमेव प्रमाणान्यपि त्रीणि; कानिचिदपर-८ अधस )- वस्तुमात्रतात्पर्य- 
काणि, का निचित् मध्यम =परव्स्तुतातपर्यकाणि } कानिचिद् परतर-(उत्तम)- 
चस्त॒मात्रतात्प्यैकाणि । तानि च परस्परविरुद्धानि-चावौकटदीनम्, निरीश्चर- 
सास्यददनम्, वेद्न्तददनन् इत्यादिरूपाणीति केचित् । अपरे तु चागकदशै- 
नादीना ब्रामाण्याधावेन प्रमाणत्रैविष्यकथनप्रसद्धै तेपा गणनमयुक्तं मला तानि 
विद्याय वेद् एवं कम॑काःण्डमुपासनाक्ाण्ड जानक्ाण्डमिति प्रतिपाचत्रैविध्यग्रयुक्त 
ग्रमाणतरिविष्यं व्रकल्पयन्ति। 

वेदान्तसप्रदायाभिज्ञ स्तु पौरुपेयम्-अपौरुषेयम् ब्ह्ममीमासादास््मिति 
नरैविध्य मन्यन्ते, तथा केषुचिस्प्रमाणेघ्रु पयपरयो : मध्यमाधमयोः अपसम्रमेयत्वेनैव 
रूपेण सब्रह विधाय निसुपपदपरद्ब्देन)त्करष्टतमस्येव ग्रहणददनात् परापरभेदेन 
स्वतन्त्रास्वतन्त्रम्देन प्रमेयद्रैविष्यमपि प्रतिपादयन्ति । तव्पक्षे-अपरम्-अस्तन्त्रम्- 
न्च जडजीवमेदेन द्विविधमिति चावान्तरविभाग उपव्णनीयः । तत्र ग्रमेयद्रैविध्यात् 
ग्रमाणानामपि द्वैविध्यमिति केत्वन मन्यन्ते । तच्च मगवद्रीताविरुद्त्वादयुक्तम् ! 
यतः गीताया सक्च्वेदाना “ वेदेश्च सर्वेरहुमेव वेद्यः ? सर्वं 
चेदा यत्पदमामनन्ति 7? इत्यादिना परप्रमेयविषयकत्वस्य, ““ जयुष्यविषया 
वेदाः ? इत्याटिना अपसप्रमेयविपयत्स्य च कथनात् पर्म्रमेयविपयकत्वस्य 

अपरप्रमेयविपवक त्वस्य च विरृद्रधममत्वाभावान प्रमाणविभाजकतावच्छेदकलम्, 
अतः प्रमेयदरैविष्यात् म्रमाण्द्ैविध्यकयनमयुक्तम् | किन्तु नि्णयनिणीयक- 
ग्रमाणसेदेनेव राब्दप्रमाण्द्रैविष्य वाच्यम् । तथा च प्रमणेदु परल च द्विविधम् | 
विपरयनिष्टपरतप्रयुक्तमेकम् विप्रयस्य; परवेऽपि शब्दस्वरूपनिष्ठनिणीयकत्वप्रधुक्त 
चापरम् । एवमेवापरत्रमपि विपयनिष्ठापस्वग्रयुक्त, शब्दस्वरूपनिष्ठनिर्णेयत्वग्रयुक्तं 
न्वेति द्विवि्धवे,घ्यम् | तत्र प्रधम न प्रमाण विभाजकतावच्छेदक कितु द्वितीयमेवेति 
त्वम् इद चालुपदमेव विदरादीकरिष्यामः । तेन स एव स्वेवेदाथं । इत्यनु- 
व्याख्यानोक्त न्यायदुधासमर्थित नारायणस्यौकारादिसमस्तवेदाथत्वमुपपन्नतरम् । 
अत्र अ. सुधाकाराणमाक्षेपास्तदधाज्ञानमूरकां इतिं ज्ञातन्यम् । 

इतिदिष्ण्वाख्येदवरयेडोकाराथत्वसमथनम् 
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ब्रह्मसु ्राणामनुग्राहकतयोत्तम-शास्त्रत्वेन परविद्यात्वम्, 
सवंज्ञास्वराणां च विष्णृबोधकत्वेन पर विद्यात्वम् । 

यच्चोक्तम् ““ ब्रह्ममीमासा यद्यपि स्वतन्त्रराखम् तथापि परविद्यां सर्वेपां 
वेदानामद्ितीयसविन्मात्रतात्पयैवलेन; न तु सर्वेवा पदाना उस्यव्रृव्या ब्रह्मवोधक 
त्वेने ? ति तदयुक्तम् । " निर्विदेपवाक्यमात्रस्य परविद्याम् ' ' कम॑काण्डानासपि 
दिष्णुपरत्वेन ब्रह्मपरता न विकल्पसहे † त्यादिस्ववचनविपतैधात् | 

८ तदित्यस्य महतो भूतस्य नाम भवती ? ति रेतरेयारण्यके ““ तत् - 
करत्स्तस्वाध्यायवाक्यम् । एको विष्णुमंहक्भूतमिति प्रसि स्य विष्णो नाम 
भवती ? ति सवं वैदिकपदाना विष्युनामव्प्रतिपादनात्, वियारण्यैरपि तथै- 
वारण्यक्वाक्यव्याल्यानावसरे व्याख्यातव्वाच | 

एव विण्णुसहल्रनामभाष्ये रैकराचार्थेः “ कथितः › इति ₹इ्दस्य स्वैवेदप्रतिपाय 
इत्यर्थममिधाय “ “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति? ' वेदेच सर्वैरहमेव वेदः * * वेदे 
रामायणे चंद पुराण भारते तथा ¦ जादौ मध्ये तथान्ते च दिष्णुः सदंत्र 
गीयते ; इत्यादि वचनेभ्यः ?? इति वाद्येन सवैवेदप्रतिपाघयं्र विष्णोखुपवर्णितम् | 

तथा अपसोक्षानुभूतौ-" ब्रह्यव सर्वनामानि बिभर्तीति श्रुतिजंगौ ? इति 

सकट्नामवाच्यलं ब्रह्मणः कण्ट्खेणोपवार्णेत शैकयाचार्यः । 

पद्मपुरणे लौकिक्वैदिकसकटनामवाच्यल श्रीरामच्चन्द्रस्योपवर्णित मगवता 
पार्यतीपतिना । तथा तेनैव सवैवेदानां ममवन्नामवेऽपि तेषु विष्णुसहस्रनाम्नां 
म्राघान्यं तत्रापि रामनाम्नः अतिश्रे्ठत्वं चोक्तं तद्सुप्रसिद्धमेव । 

शोनकमहर्षिणाऽपि- 
८“ वेदाक्षराणि यावन्ति कथितानि हिजातिसिः। 
तावन्ति हरिन्मानि कीतितानि न सशयः 7 

इति ऋषम्विधानवचनेन न केवरं वैदिकसकल्पदवाच्यतवं हरेः वितु वैदिक- 
सर्वाक्षराच्यत्वमपीति प्रतिपादितम् । 

तथा “' वेदेच स्वेरहमेव वेद्य ?› इत्येतहाक्यव्याख्यानावसररे साष्यो- 
त्वर्षदीपिकाकास्प्रश्रतिभिष्ैतिभिरपि स्वैवेदैः कर्मकाण्डादिलक्षणैः कर्मो- 
पास्तज्नानकाण्डात्मकैः स्मृतीतिहासपुराणादिभिश्च श्रीकृष्णपरमात्मन एव म्रति- 
पाचत्वसुक्तम् ¡ न तु निर्विंरोषस्य । 
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एतेन ‹ उपनिपदा च्वश्षरपरमाद्मस्वरूपपरतया परविद्यात्ममिच्यद्रेतरा 
द्धन्तः। न्यायद्ुधादयस्तु कम॑काण्डानामपि परविद्यात्व विष्णुपरत्वेन प्रतिपादयन्ती ! 
ति यत्काधेत तनिर्स्तम् । पूर्वोपदार्शीत्रेतिवचनैः कमंकाण्डानामपि विष्णयुपरत्वेन 
परकयालस्यावदयकत्वात् । 

# + 

इत्य च कर्मकाण्डाना कमोदपरवस्तुवोधकव्वेनापरविचात्व विष्णुरूप- 

परवस्तुवोधक्व्ेन परविदात्वमपि । अत एवाधव॑णोपनिपदि प्रथमतः 
<“ भारद्राजोऽद्रते परादरा ?› मिति परावरब्रह्यविदात्व विभाज्यतावच्ेदकः 

सामान्यधमेरूपसक्तम् । तत्र परा च सा अवरा चेति व्युत्पल्या एकस्या एव 
ऋगादोक्रवायाः विपयसेदेन परत्वमपरत्र च गीयते । तथाते एव च तदुपपद्यते 
नान्यथा । एतदभिप्रायेणैव म्ये श्रीमदाचार्ये - 

८“ ऋगा अपरा विद्या यदा विष्णोनं वाचकाः | 

ता एव परमा विद्या दा त्तु दारका : ̂  | 

इति परमश्चतिवचनोदाहस्णेन परापस्विचात्वमेकत्र समर्थितम् | 

नन्वेव परापस्रह्मविघाल्स्य सामान्यधर्मत्वाह्वीकारे परवि्यालापरविद्याल्रयो- 
्विमाजकप्मताश्तुपपत्तिः । परस्परविरुद्धयोरेव विमाजकोपाधित्वात्; एतयोश्च 
परस्परसमानाधिकरणत्ात् । कि तु ब्रद्मविदात्वमेवात्र सामान्यघधमेः । ° परावर; 
मिव्यनेन ब्रह्मविद्यायाः परस्मादवरेण प्राप्तत्वं वा परावरसवैविद्याविषयन्याप्यच्वं 
चा उच्यते | ‹ द विद्यं वेदितव्ये ; इति व्ये च दे इत्यस्य न द्विलसंख्यावन्ता- 
वित्यर्थः । ब्रह्मविद्याना-मानन्त्यात् । अपि तु द्विलसंख्याप्याप्त्याधिकरणविभाजकः- 
धर्मान्यतरविरिष्टावितिं । अत एवोपाधिद्धितेन हिवचनोपपत्ति सर्वेऽपि व्याख्यातार 
मन्यन्ते | इत्य च परविद्याापरविद्यात्वयोत्रेह्यविद्ालव्याप्य-विरुद्धनानाधमतेन 
तव्मरकारकज्ञानजनकंस्य दवे विये › इत्यस्य विभागवाक्यस्यं नानुपपत्तिरिति चेन । 

 तज्ाऽवरे › त्यनेन ऋगादिस्वेववाना प्रहणात्तदतिरि क्त-परविदाया 
एवाप्रसिद्धेः । नच नप्रसिंद्धिः उपनिषदामिव परविद्यात्वादिति वाच्यम् । उप- 
निषदामपि ऋग्वेदाचन्तर्मतखेनापरविचयात्वात् । परल्ापर्त्वयोः परस्परसमानाधि- 
करणतया विमाजकोपाधित्वायोगेन विमागानुपपात्तेतादवस्थ्यात् । एतदभि- 
प्रयिणेव “ ननु ऋगादिवष्ट्चा तहि सा कथं धरा विद्या स्यान्मोक्षसाधनं 
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च | ‹ या वेदबाह्याः स्मृतयो याच काटरच कुदुष्टय › इति हि स्मरन्ति ४ 
कुद्ष्टित्वाच्नष्फलत्वादनादेया स्यात् । उपनिषदां च ऋग्वेदादि 
वाहुचत्वं स्यात् । ऋग्वेदादित्वे तु पृथक्करणमनथेक 7 मित्यभिहितं 
शंकराचार्यः । 

नसु तहिं * अथ कथे परेति । न । वेद्धदिषयविन्ञानस्य विवल्ित- 
त्वात् \ उयनिषटेद्याक्षरविषयं हि विज्ञान मिह् ‹ पराधिघे ? ति प्राधान्येन 
विवक्षितम् । नोपनिषच्छब्दरशि । वेदशब्देन तु संतर शर्दराहलि्मववहितिः 
इति शकराचार्योक्तदिरा अपरविादव्देन शब्द रारि्रीद्यः परविदारब्देनो- 
पनिपज्नन्यज्ञानमिति विवक्षणे, परविच्यालस्य डाब्दरादावमावादपरविद्ात्वस्य च 

(~ (^ चे 

ज्ञाने अभावात् पर्त्मापर्त्वयोर्विरद्धवेन विमाजकधमत्वमुपपनमिति चेन । 

पूर्व ब्रह्मविच प्राहु, प्रवदेत; उवाच; प्राहेति कथनेन विद्याराच्दस्य 
ज्ञानाकते तस्योचारणाद्यसम्वेन ङाब्द एव तत्संमवात्, बह्यवियाराब्दः ब्रह्मज्ञान- 
जनक्दाब्दपर एव । "“ अथ परा यया तदक्षरमधिगस्यते ?: इति वाक्योक्ता- 

क्षराधिमाक्तकरणत्वरूपस्य परविच्यालक्षणस्य च राब्दमत्रव्रत्तित्वेन ज्ञाने असभवात् + 
क्यचि ‹ दधि पम्यते ? इत्यस्य प्राप्यते इत्यथौङ्खीकारेण, अश्षरप्रा्िहेतुखस्य ज्ञाने 
उपपादनसंम्वेऽपि विदात्वरूपस्य व्यापकस्य सामान्यधमस्य ज्ञाने अमावेन विभा- 
गालुपपात्तिरेव । विध्ारब्दस्य मवे क्यप््रत्ययान्तत्वमाश्रिव्य ज्ञाना्कत्वाङ्गीकारेण 
विद्यात्वस्य ज्ञाने उपपादनेऽपि; एवविधविद्यात्वस्य ऋग्वदादावभावेन वि्यात्वस्य 
साधारगधम॑त्वाुपपात्तिरेव । वित्वास्यराल्लप्रकरणत्वेन तत्रत्यविदयाराब्दस्य राखल्ल- 
मात्रपरत्वं वाच्यम् । अतः `: थया तदक्षरमधिगस्यते ; इति वाक्योक्ता- 
क्षराधिगतिकरणत्वमक्षरज्ञानकरणत्वरूपमेव वक्तव्यम् । तथा च ऋग्वेदन्तग॑तोप- 

निषदामक्षराधिगतिकरणतेन परवस्तुबोधकतेन ऋग्वेदादीनामेव भागविरोषे 

परविद्यात्वम् ¦! उपनिषदितरभागस्यापरवस्तुबोधकलेनापरविधयात्वमिति वा। 
अस्मदुपदर्ितरीत्यां ‹ सवं वेदा यत्पदमामनन्ति › ‹ वेदेच सर्वेरहुमेव वेद्य ? 
इद्युक्तदिरा उपनिषदितर्मागस्याऽपि विष्णुरूपपरवस्तुबोधकत्वेन परविद्यात्वमपीति 
वा वक्तव्यम् । एवं सति पृवैवाक्योक्तं ब्रह्मविधायाः परावरत्वमुपपथते इति ज्ञेयम् । 

नन्वेवमपि पर्त्वापर्त्वयोः परस्परसमानाधिकरणयोर्विभाजकधमत्वानुपपत्यां 
विभागादुपपत्तिस्तदवस्थैव । यद्यप्याथर्वणोप्रनिषद्माष्यात् ^ द्वे विच ? इत्यस्य 
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विभागवाक्यत्वं न ज्ञायते; तत्र प्रमाणोदाहरणपूवंक परापरत्वयोरेकधर्मिनिष्टत्व- 
समर्थनात् ¡ अतः स्वरूपसकीर्तनमात्मेतत् । तथाहि तत्र ब्रह्मविघाद्रब्देन त्रह्म- 
विदेप्यकज्ञानजनकदाच्रेऽभिदहिते प्रकारानिर्ददोन ब्रह्य विशेपष्यकं ज्ञानं कि प्रकारक- 
मित्याकाइक्चाया अनिवृत्तः “ अथं परा थया तदक्चषरमचिगस्यदे ?› इ्युक्तम् ¦ 

तत्र अधिगम्यते इत्यस्य आधिक्येन गम्यते उति तात्पयत् ब्रह्मविरोपष्यकाधिक्य- 
ग्रकारकज्ञानजनकदाख्र * पराविद्या › इत्युच्यते । अत एव छनन्दोग्योपनिषदि 
प्रथमतः ^“ ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुणासीते ? त्यत्र ““ यया तदक्षरमचिग- 
स्यते ?? उत्यत्रोक्तस्याक्षरस्य ओङ्कारग्रतिपायतम् उद्रीथदाब्दयप्रतिपायत्र यचोपदरस्यं 
तस्योद्ीधस्य “८ स एव रसानां रसतमःपरमःपरार्ध्योऽष्टमो य उव्गोथः 7 
इत्यनेनाधिकोचतवं सुविद्यदमुपवार्णितम् । तेन उद्रीथङाब्दस्य अपिकोचत्वेन गीतः 
वेदग्रतिपादितः उद्वीतः स एवोद्धीधः इति व्युत्पात्तेः सूचिता । ओमिव्यस्य उद्वीथ- 
पदसमानाथैकतसूचनात् । स्मृलन्तरे- 

८“ अकारेणाधिकं भ्रोक्तमुकारेणोच्चमुच्यते । 
तथा भितं सवंवेदेमकारेणाभिधीयते |¦ 77 

इति व्याख्यानां, ओङ्कारस्याप्याधिकोचतेन सक्यवेदप्रतिपाय इव्यथः । अते 
एवोङ्कारेण अनन्ताथ॑प्रतिपादवेन ब्रह्मणः स्वोपदर्दितोक्छृष्टतमत्वस्मधनाय गुण- 
पूणैत्वरूपमोतत्व वर्णितम् । क्रचिन्च॒॒दुभ्वादिजगतः ब्रह्मण्योततवग्रद्रौनेन 
दुभ्वादयायतनलं ब्रह्मणः प्रतिपादितम् ““ यस्मिन् दयौः पुथिवौ चान्तरिक्षमोतं 
मनः सह् प्राणंइच सर्वेः ? “ मयि सवमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव 7; 
इत्यादिष्चतिस्मरतिवन्नेघरु । 

तथा ओङ्कारस्यावधातुनिष्पनत्वस्य सर्वैरभ्युपगतत्वाव्, अवधातोश्च प्रवे 
दार्थकात्वाद्रक्षणार्थकत्वाच्च, जगद्मविष्टा्थकत्वे जगद्रक्षका्थकत्व च मन्तव्यमित्य- 
मभिप्रेत्य भगवद्रीतायाम-“ यो लोकच्रयमाविदहय विभत्यंव्यय ईदवरः 7? इति 
वाक्येन टोकत्रयप्रविष्टते सति लेोकत्रयरक्चषकत्वं॒॑विष्णुमात्रव्र्तित्वेन स्वैग्रसिद्धं 
लक्षणमभिधाय जगद्रक्षकत्वदिव स्वश्वरत्वं तथा स्वरूपतो देहतो गुणतश्च 
नारारदहितत्वखूपान्ययलेन रक्षकान्तरनिरपेक्षत्वं चो पवण्यं रमाब्रह्मरुदादिसकट 
नियम्यचेतनोत्तमत्वेन कैसुत्यन्यायसिद्धेन स्माधभिमन्यमानसकक्जडोत्तमत्वेन च 
प्रवृत्तिनिमित्तेन सवैवेदेषु तदनुसारिकीकिक्म्रमाणेषु च ““ पुरुषोत्तम- ? नान्ना 
अन्वधकेन प्रसिद्धत्वं श्रीकृष्णेन स्वात्मनोऽभिहितम् । 
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अनेन व्याहृतीनामपि सर्वलोकमदेश्वरत्व स्वैटोकप्रविष्टव्वे सति सवैटोक- 
रक्षकत्वमथैः सूचितः | अत एव व्रहदारण्यके बू :दाब्दरस्य भगवच्छिरोवाचकल्वं 
मुवः सब्दस्य वाड्वाचकत्वं । सुवः इाब्द्स्य पादवाचकत्वं चोपदस्यै उपरक्षणया 
सर्वावयवद्रारा सवैरक्षकत्वं विच्रतम् । तथा-- 

८“ वायुदेवस्वरूपं तदकारेण्छेच्यते बुधं. 1 
उकारेण शिया देव्यां रूपं शु्िभिंरच्यते । 
मकारेणोच्यते जीदः पञ्चवशशश्षरः पुपान् 77 \ 

इति पद्मपुयाणै । तथा तत्रैवान्यत्र 

८“ अकारेगोच्यते विष्णुः श्रीर्कारेण चोच्यते । 
मकारेण तयोदसिाः इह्याद्या. परिकीतिताः 7 ॥ 

इत्यादिवचयैः बद्धहारतस्तिवचनेैश्च ओङ्कारव्याख्यानस्पैः ^“ अध्ये- 
च्ाना जगतो दिष्युवत्नी ?, ““ ईहवरी सदेभूतानाम् 7), “ य कामये तं 
तमु्रं कृष्णोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम् 7? इत्यादिश्चतिमिः ब्ह्रद्रादि- 
स्वजगदीद्ानतजननीत्ादिमहिमदाट्ितिया विष्युपत्नीत्वेन चेपवार्भताया महा- 
ख्या अपि इश्वरः उत्तमश्च विष्णुरितिसूचितम् । तदेव ओङ्कार्याख्यानमूत- 
श्याहृतिगतथुव इति पदेन भूतिवसाधकेन विव्रतम् 1 तेन च क्षरब्दवाच्यव्रह्म- 
रुदादुत्तमायाः अश्षरदब्दवाच्यायाः च्क््या अपि उत्तमत्वेन सर्वांत्तमत् विष्णो- 
रुपदर्षितम् ओङ्कारेण व्याहतिमन्तरेण चेति सिद्धम् । 

गायत्रीमन्त्रेणापि वरेण्यशब्देन ““ अतिशयेन बरं वरेण्यम् 2 इति 
व्युत्पत्या पुण्डरीकाक्षस्य विष्णोः सर्वत्तमत्व॒ वर्णितम् । 

तथा पुरूषसूक्तेऽपि ““ उतामृतत्वस्येश्ान ?? इत्यादिना मुक्तामुक्तब्रह्मा- 

दिनियामकत्सुक्ता -- 

८ एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांइच पुरुषः 7 

इति मन्त्रेण विष्णोरेव सर्वोत्तमतमुपपत्तिग्रददनेन विन्र॒तम् । तेन तद्रया- 
ख्यानभूतमन्रसंहिता च सम्पूण विष्णोः सर्वोत्तमत्वं वणेयतीति स्फुटमेव । 
उपि च मन्त्रसंहितान्याख्यानभूते एेतरेयत्राह्यणे उपक्रमवाक्य एव मन्त्रसं हिताया 
ब्राह्मणस्य च रहस्यं संगृहीतम् “ अग्निर्वे देवानामवमो विष्णुः परमः 
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इत्यादिना । तथा केनोपनिषदि देवसेनाग्रगामिवेनांशिकचच्धवाय्यस्य --अस्सवेदसः 
तृणदहनसासथ्यमपि विष्ण्ववीनम्, नासिक््यवायोस्तणचाटनसामर्ध्यमवि विष्ण्व- 
धीनम् इति ट्टन्तविवया रमात्रह्मरद्रादिसर्वचेतनसामध्यं मदर्धःनमिति ज्ञापयिला 
विप्णावन्तर्हिते साति- 

^“ हरवराज्जानमन्विच्छेनमोक्षमिच्छञ्जनार्दनात् 2 इति राङ्करा- 
चा्य्॑ृतव्यासमतसग्रदोक्तदिगा उन्द्राददिवयुरोः “ वेष्प्ानां यथः श्ञस्स् ? 
रिति विष्णुमक्तेषु छिनभक्तेषु) प्राधान्येन परिग्णितस्य ज्नम्मोः पत्नी, उमा इन्द्रस्य 
गुरुपत्नी, साश्नाच्छिष्य देवेन ॒पिष्णोः सर्वोत्मवमुप्रडिटेदा । =न्द्रश्च वायुमग्नि 
चोपदिदेरा । अतः क्रमेण अध्रिनोपदिष्टा इतरे देवा विष्णोसेहिमानं व्यजानन्। अत 
एव मुयुक्षूपास्येषु ब्रह्ज्ञानिषु गुर्पु सुक्तग्रापयेषु देवेषु चरेः परवभाकै्वाद् अग्रेरेवात्र 
निर्द्खः। तदपेक्नयाऽधमानामनिददाश्चोपप्ते । तथा च अग्नादिष्ण्वोर्ष्ये नासिक्य- 
वायुदेवेन््रपाव्तास्द्रभास्तीमुख्यप्राणसरस्वतीचतर्मखस्माः ्राह्या इति वा ठेवतातार- 
तम्यवणनपरप्रमाणानुसोरणाग्न्येपश्नयेत्तमलेनेक्ताः विष्णुभिनाः सर्वेऽपि ग्राह्या इति 
वा ज्ञेयम् । स्वैथा विष्णोः प्ररमत्व रमाब्रह्मस्द्ेन्रादिसर्वचेतनोत्त मल्रूपमेव न 
सकुचितामिति तचम् । “^ अधिक तु भेदनिर्देशात् ” इत्यादित्रह्ममूत्राण्यपि 
जह्यविदेष्यकाधिक्यप्रकारकल्ञानजनकव्वरूपपरकिचाठक्षणोपेतानि इति ज्ञेयम्।तत्र- 

^ विज्ञेय परमं ब्रह्म ज्ञापिका परमा शतिः 

अनादिनित्या सा तच्च विनातां न स गस्यते।। 

इति श्वतिक्चनेन व्रह्मणोऽनादिनित्यवेन प्रमेये परसत्वै श्वतेरनदिनित्यतेन 
म्रमाणेष्रु परमत्वमुपवार्णितम् । 

< ऋगाद्या अपरा विद्या यदा विष्णोनं वाचकाः | 

ता एव परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वादकाः | ? 

इति परमश्चतौ परमस्य विष्णोर्वाचकतवेन वेदाना परमप्रमाणतमुपदार्शेतम् । तत्र 
एवकारेण वेदमिनानां परविदाव्वनिषेधश्च ज्ञायते । तथाऽप्याचार्येँ ; अनुव्याख्याने 
परत्वापरत्वयेो्वष्यधिकरण्यसूचनात् श्रीमन्यायद्ुधाया तथा व्याख्यानात्, 
श्रीव्यासराजवीर्थवोक्याध्चन्दरिकापसिमिखादिस्प्पिणीकारैश्च “ परापरल्ञब्दयोः- 
नीलमनीलं चेत्यादिवदिरुदधाधत्वप्रतीवेहचे ? त्यादिना परत्वापरत्वयो- 
जैच्यधिकरण्यस्योपपादनात्तद्विरोधो दुष्परिहरः 1 
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किच्च एवंसति द्रे इति दिरब्दानुपपत्तिः । द्विदब्देन धर्मिगतद्विवविवक्षायां 
‹: अनन्ता वे वेदा ? उति वेदानामेवानन्तवान्तत्र द्वितकथनायोगात् । नापि शते 
पञ्चारान्न्यायेन तदुपपत्तिः । दाते पच्चादान्न्ययिन त्रित्वादिसख्यानामपि तत्र 
संम्वेन ‹ तिल्लो विद्या वेदितव्याः; चतस्रोविद्या वेदितव्या › इत्यनुक्ला विरिष्य 
दरोषेये उति कथने नियामकामावात् । नच द्विलकथन याद्यच्छकम् । विद्या- 

द्विखस्य "४ द्रे विद्धे वेदितव्ये ?› इत्यनेन अवदयज्ञेयत्वष्रेधानात् । 

विदे इति द्विवचनेनैव द्विवसख्यावोधनन द्विदाब्दवयध्यापातेन 
न्यूनाधिकसख्याव्यवच्छेदाभकतवे वक्तव्ये यादच्छिकत्ासमवाचच । द्विदब्देन धम- 
गतद्वित्सख्याप्रतिपाचते हत्य॑गीकारे तत्न धर्महब्देन विद्यात्वरूपघमविवक्षाया 
तस्यैकत्वेन द्विवचनायोगः । वि्यात्न्याप्यधर्माणा विद्यात्रसमानाधिकरणाना वा 

धमाणा विवक्षणे तेषा ऋग्वेदत्र-यजर्वेद व--साम्वेद त्वादौनामनन्तत्वात् एदवच- 
नातुपपत्तिरेव । " इतेपञ्चाडान्न्यायादीना 2 च नात्रावकादरा इति प्रागेवोक्तमिति 

नवत्; अत्रोच्यते- 

^ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सबभूव विहवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सवं विद्याप्रतिष्ठामथर्वय ज्येष्ठपुत्राय प्राहु । १॥ 

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्य अथर्वा तां पुरोवाचाडिगरे ब्रह्मक्दिम् । 
स भारद्राजाय सत्यवहाय प्राहु भारद्राजोद्धिरवे परावराम् ॥\ २॥ 

इति मुण्डकोपनिषदि प्रथममन्त्रेण ब्रह्मविायाः सवैविदाप्रतिष्ठात्वमुक्तम् ¢ 
द्वितीयमन्त्रेण च परावररूपत्वमुपदर्दितम् । तदुत्तरम- 

८५ ज्ौनको ह वं महा्ालोङ्खिरस विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । 

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति । २।। 

तस्मे स हौवाच दरं विद्ये वेदितव्यं इति हस्म यद्ब्रह्मविदो 
वदन्ति पराचेवापराच??| ४, 

बति मन्तरादुक्तौ । तत्र॒ तृतीयमन्त्रेण आख्यायिकाकथनद्रारा ब्रह्मविद्यायाः 
स्वैविदाप्रतिष्ठारूपतवमुक्तम्रथममन््रक्तं विशदीकृतम् । चतुथमन्त्रेण च द्ितीय- 
मन्त्रोक्तं परावरविद्यात्वं विददीक्रतं विमागकथनेन । अतः ° ढे विद्ये वेदितव्ये 
इवि वाक्यं परावरज्रह्मविद्याविभागपरमेव । अत एव दे -विथे इत्यत्र विदादाब्दः 



म्यायसुधामण्डनम् २७ 
कणो के न क 

न ॒विद्यासामान्यपरः वेदतत्सबन्धिभिनविदानां ब्रह्मविद्धिः वेदितव्यलकथना- 
योगात् । कै तु ब्रह्मविद्याऽपरप्याया परावरव्यिव । तथा च सवैविद्याप्रतिष्ठा- 
रूपा परावर ब्रह्मविद्या द्विविधा परा चेवाऽपरा चेति विभागवास्यखरूपखमः। 
परथिवी द्विविधा नित्याऽनित्याचैव्यादिवत् ¦ तत्र विभाजकधम॑परवाक्ये प्रका- 
रा्थकेतिराव्दाष्याहागनियमेन पृथिवीविसागवकव्यि प्रथिवी नित्या उति अनित्या 
इति च द्विविधा इतिवत् प्रकृतेऽपि परावसब्रह्मविद्या परवेति अपराचेति च 
द्विविधा इति विमागवाक्यस्य 1निष्करष्टस्वरूप वे च्यम् | 

यथाष्न॒ सयच्वयावधारणरूपम-विरद्धाभक--चकारेवकारयोरेकल्न प्रयोगे 
वाक्याप्रामाण्यापत्तेः | 

तत्र ' परव इति ? इति वाक्येन अपरत्वासमानाधिकरणपरत्वाश्रय- 
विद्याचमेको विमाजकधमः प्रतिपाद्यते; प॒थिवीविमागवाक्ये नित्यप्रथिवीत्रूप- 
विभाजकध्मवत् } अपसा चेव्यत्र समुचयाथक-च-खच्दवद्यात् परत्वसमानाधि- 
करणापरवरिात्रूप. द्वितीयो विमजकधरम ज्ञायते । पराचैवे्त उद्धृतेनान्ते 
योजितेन चखब्देन विमाजक्रध्मनिष्र परस्परविरुद्धत्व, प्रथिवी द्विविधा नित्याऽ 

नित्या चेव्यादाविव वोष्यते । तथा चात्राऽपि, इतरविभागवाक्यवत्परापसखत्रह्य- 
विद्यात्व्यापक -- परावरब्रह्मविद्याव्वव्याप्यपरत्वसमानाधेकरणापरत्विदिटविद्या- 
त्वविरुष्टाऽपर लासमानाधिकरण-परव्वविचिष्ट वियात्व--अपरत्वासमानाषेकरण- 
परत्वविरिष्टविद्ाल्विरुद्धपर्ल -समानाधिकरणा--परव्वविषिष्टक्ात्वान्यतय- 
मिनद्वित्सख्यापयीप्द्यधिकरण्िमाजकधमौन्यतरवती परावसब्रह्मविद्येति विभाग- 
वाक्यजन्यवोघो वोध्यः । सचाबाधित वेति न विभागवाक्यग्रामाण्याचुपपात्तैरिति । 

नन्वेवं सति अपरत्वास्मानाधिकरणपरत्वविरिष्टवियाया अप्रसिद्ध तादुक्त- 
विभागानुपपत्तिरेव । ऋग्वेदादिपदैरुपनिषदामपि प्रहणत्तिषाममप्यपरविात्वोक्तेः 
ऋग्वेदादातिरकेयाया अपरविध्ाच्स्य पुग्रसिद्धलात् । 

न च न्यायसुधा-परिमर्कारंः- 

८‹ ऋगाद्या अपरा विद्या यदा विष्णोनं वाचकाः । 

ता एव परमा विदा यदा विष्णोस्तु वाचकाः 7? 

इति परमश्चुतिव्याख्यानावसरे “८ गाद्या ” इत्यस्य उपनिषदतिरिक्तमन्नर- 
ब्राह्मणातव्मक्वेदभागमत्रपरत्वं वक्तव्यम्; उपनिषदामपरवस्तुबोधकत्वाभविनापर्त्व~ 
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त्यासम्वात् । अत एव जारणष्यकमाविदयेत्; अआरण्यकमावतंयेदिति 
मन्त्र्राह्यणव्यतिरेकणोपनिपदासेवावतंनविधानसुपपद्ते । तधा श्रीमदाचार्यो- 
दाहृतम् † मारम्यकेष्वृते विष्णुं नचान्यत्किचिद्ुच्यते ` उव्यादिस्मरृतिवचन 
चोपपद्यते । ? इव्युपपाठनादपरत्वासमानाध्किरण--परत्वविरिष्टविदयात्वसुप- 
निपदामेवोच्यते । अतो नाञ्रसिद्धिरिति वाच्यम् । 

यण्डकोपनिपदि “तत्रापरा ऋग्वेदो यजुकद › इत्यादिना ऋग्वेद 
पदगृहीतःनुपनिपदाम्परत्रकथनात्तद्विसोधः । ब्राह्मणपसखिाजकन्यायेन 
! चग्वेदो मजुदंदं › इत्यत्रापि ग्वेदपदस्य " ऋछ्एला अपरा विद्या 
इत्यत्र परेनला चायापठ@तदिदा उपनिपदातिसि्िनन्त्रबराह्मणपरववाद्गीकारे 
:* कनन्गप{रिक्मजकन्यःकडचदएशतिकारति 7 उति न्यायसुधोपटर्दितयुकतै- 
विरोध इतिच | 

परिमत्याचार्य-स्पनिष्दा ° चऋगाया अपरा विदे ? ति वाक्यव्यार्याना- 
वसरेऽपरविद्यात निपिद्ध॒सुधानुसारेण । ‹ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद ; 
इत्यादि मुण्डकन्यःख्यानावसंरे अपरविध्ाल विहितम् । न च तेपा महात्मन 
व्याहतभापित्व ससावितम् ) जतः विहितमपसत्वमन्यत्, निपिद्धमपरत्व चान्य- 

-दिव्यद्धीकार्यम् । तत्र निपिद्धमपरव्व कमीदिरूपापस्वस्तुवोधकत्म्, विहिंतमपरत् 
च विदान्तरावाश्कापकप्र श्रघत्वरूपम् । 

इत्थ चोपनिपद्ामप्यवस्त्वोक्तैः अपरत्वा समानाधिकरणपरत्वस्य तत्रा- 
सभवात्ताद्दाविचाया एवाग्र सिद्धव्वाद्विमागानुपपत्तिस्तदवस्थेवेति चेन । “ परं 
जमिनि्ुख्यत्वा 7? दिति सूत्रमाप्ये इाकराचार्यैः स एनान् ब्रह्य गमयती ?: 
त्यत्र ब्रह्मशष्दालम्बन कि परं ब्ह्यीतापर ब्रह्येति विचारे: "परं हि 
ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमालम्बनम् गौणमपरम् । समुख्यगोणयोऽच मुख्ये 
संप्रत्ययो भवति 22 इति वाक्ये | 

अ. सुधक्रता च ( १२० पत्रे ) न चात्र सूत्रम् “ अथातो गुणपूर्ण 
नह्यजिज्ञासे ? ति । केवल्मत्र्रह्यरान्दग्रयोगानिर्विरोष ब्रहैव जिज्ञास्यमिति 
प्रतीयते 2 इत्यादिना सविरोषस्यापस्त्वं निर्विरोपस्य परत्वं च स्वयं परिकल्प्य 
केवटस्य निरुपपदस्य ब्रह्मदाब्दस्य परतब्रह्मपरत्वमुक्तम् । निषिद्ध च 
-न्यायछुधाकारोपदर्ितं निरुपपदसूच्रराब्दस्य सुल्यप्ततत्रह्मसूतरपरत्वमिति तु 
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तेपां व्याहतमापणस्वमावाचुगुणमेवेव्यन्यदेनत् । तथाच निस्पपदाना शब्दानां 
स्वग्रतिपाद्याधावधिकापकषीनाश्रयस्वा्भवोधकल्मित्यविवादमेव । 

इत्य च ¢“ तत्के हरितोष यत्सा विद्धा तन्सतिर्थया ?? इत्यत्र निरुपपद 
कमराब्दस्य रुख्य कर्मेत्यर्थः । विवादरब्दस्यापि र्यव्वित्यथः । तेन च 
सुख्यकभणः दरिग्रीतिहेलुकर्मत्व टक्षणम् । मुख्यविद्यायाः परविचायाः हसिमिति- 
हेतुवियात्र ल्क्षणमिव्युक्त नवति । मतिराब्द्स्य “ आत्वा वाऽरे ष्टव्यः 
श्रोतव्यो रन्तव्य निदिध्यासितव्य ? इति श्वत्यनुसारेण ““ श्ुणुयग्यावदज्ञानं 
मतिर्याबदयुक्तते ” तिस्परत्युसारेण मननमर्थः । मनन च वेदानिणीयक्युक्त्य- 
चुसन्धानमित्यविप्रतिपनम् । तथा च हरिविदष्यक--श्रौतपददाकतातपर्यवि- 
षयव्वप्रकारकानुमितिजनक्टुक्त्यद्युसन्धानग्रयोजकरासख परविदाराब्दार्थः | 
बरह्मविवा-त्रह्मसूत्रदाब्द्योरप्ययंमेवार्थः। 

तया ˆ जारीरक्मीनामने › त्यत्र शारीरकपदेन-“ इरी रौ तावुभ्यौ ज्ञेयौ 
जीवश्च परमस्तथा | अनादिवबम्धनस्त्देको नित्यशकतस्तथाऽवर ? इति 
नारदपुराणायुसारेण सवैजीवनियामकतया सवैजीवहदयस्थतेऽपि पूरणद्धुलरूपं 
परब्रह्मवोच्यते । तस्यैव ५ श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्य ? ति कदाब्दप्रतिपायत्वात् 
ब्रह्ममीमांसा-दारीरकमीमासाशब्दयोरेकार्थत वोध्यम् । 

इत्यं च “* शारीरको जीवः तमधिकृत्य ङइतोऽयं ग्रन्थः ज्ञारीरक " 
इति व्याख्यान तदुपपादनपसय अ. सुधाऽपि परास्ता वेदितव्या; ““ जन्माद्यस्य 
यतः 2 ““ भेदबग्यपदेशाच्चान्य ?› इत्यादिसूत्रे सर्वत्र जीवमिन्न ब्रह्मण एव 
मीमासितत्वस्यानुपदमवोपदार्तत्वात् 1 

नन्वेव ब्रह्मसूत्राणा परविद्यात्वोपपादनेऽपि तेपा केवटपरवियाठेन पराव- 
रत्वासभवात्सामान्यधमभविन अपर त्वासमानाधिकरणपरत्ववद्वियात्वरूपधरमेस्य 
सामान्यधमेन्याप्यत्वाभवेन कथं विभाजक्धर्मत्वोपपत्तिरिति चेदिव्यम् - 
परावररब्दो हि पया च सा अवरा चेति कर्मधास्यव्वेनरूयेण परत्समानाधि- 
करणापरत्वरूप--परावरत्ववोधकः । पराः अवराः यस्याः सा इति बह््रीहितेन 
स्वमिन्न परविद्यात्वव्यापकापकषावाधिल्खूप--परावसत्ववोधकः । एताददापरावर- 
त्वद्रयान्यतरववं च सामान्यधमेः । तन्याप्यत्व चोक्तविभाजकधर्मये्योरप्य 
स्येव; वड्नरीहिबोध्याधस्य बह्यमीमांसाया कर्मधास्यवोध्याथैस्य ऋग्वेदादौ सत्वात् 
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इत्य च ^ दे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा चे ?› त्यस्य विभागवाक्यत्व- 
सुपपनतराभेति स्थितम् । 

अत्र केचित् परविद्यात्वं हि अपक्पौनाश्रयप्रमाणलस् । ब्रह्ममीमासायास्तु 
प्रमाणसहकारित्वेभेव । न प्रमाणत्वम्; चध्ुरिन्दियसहकाययाटोकवत् । तथा चं 
प्रमाणत्वस्यैवाभषविन ॐप्रकपांनाश्रयत्रमाणल तु दूरनिरस्तामिति चन्ति 
तत्तव॒ अज्ञानस्रल्कम् | 

तथा हि समासाद्याद्लं हि पराशनुमानरूपन्यायवावयरूपम् । न्याय- 
वाक्य तु मतभेदेन परामच्षैत्मक चाब्दय्ममाकरण परामदोग्रयोजनक शाब्दग्रमाकरण 

क 

वा मवव्येव । अन्यथा पराधौनुमानमात्रच्छेदग्रसगः । ब्रह्माजैक्ञासा कतंन्येति प्रति- 
ज्ञावाक्येन त्र्याजिज्ञसाविनेप्यककतैन्यवावच्छिन्तप्रकारदाक-रएब्दयोधरूपप्रमायाः 
जननेन; एवमेवतत्तदवयैः स्वस्वाथवोधजननेन, वेदन्तसिद्धान्ते पच्ावयवनिय- 
मामविन प्रतिज्ञहितुम्यामेव मोक्षफककत्वज्ञाप्यकत्यतावद भिना ब्रह्मजिज्ञासेति 
विरिष्टराब्दप्रमासम्वेन प्रामाण्यावरयंमावात् । 

न च ब्रह्मजिज्ञासा क्तेव्येति ज्ञानं न प्रमा । तथाव ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या 
न वेति सङदायस्य न कतेव्येति विप्रतिपत्तेश्वानैत्राततेम्रसद्घात् । न च ब्रह्मविरोप्यक- 
म्रमाजनकत प्रामाण्य; त्च न ब्रह्ममीमासाया इति वाच्यम् । ‹ विहतं ` सत्य 

मित्यादिष्चतीना धटादिप्रव्यक्च दैतुभूतचक्चुरादीनामग्रामाण्यापातात् । ब्रह्मविदो 
ष्यक्--श्रोतपद्षाक्ति ताद्प्थविपयलग्रकारक्वोधस्य ब्ह्ममीमासाजन्यलेन तस्य च 
ग्रमालेन, ब्रह्ममीमासायाश्च ताददाङ्ञाब्दप्रमाकरणलेन ब्रह्म विपयकप्रमाजनकत्वरूप 
प्रामाण्यस्याप्याचन्यकत्वात् । वृहत्तनरप्रमाणानुसारेण वासुदेवादिमगवव्स्रू्प-- 
तन्माहास्मयप्रतिपादकत्वस्याप्यपरूपितुमरक्यलात् ‹ सा विदा तन्सति्यंखे › 
-स्पतिसिद्धयुक्त्यनुसन्धानातमकः--ममनग्रयोजकविद्यातस्य ब्रह्ममीमासायामपन्दोतु 
मराक्यत्वच्च; अतः, ' ब्रह्ममीमासायाः प्रामाण्यमेव नासि किसरुतानुत्तमप्रामाण्य- 
मिव्यादिकथनं दृसग्रहविरख्सितमेव । 

इदमप्यत्रातुसन्धयम्-““ वेदान्तविन्ञानसुनिष्चितार्थाः संन्यासयोगा- 
यतयः शुद्धसस्वाः । ते ब्रह्मलोकेऽषु परान्तकाले परासृतात्परिमुच्यन्ति 
से ?!इति परविदयाज्ञानफलर्व्णैनप्रसङ्गे मेक्षहेतुभूतनिश्वयः एरुतेन सूचितः । 
-स चं प्रमाणानां प्राव्ल्यदीवैल्यनिश्चयाधीनः । उपक्रमोपसंहारादीना श्रुत्यादीना च 

1 
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ग्रावल्यदौवेन्यानिश्वये वेदतात्पयानिश्चयेन तखश्श्वयायोगात् । प्रादल्यदौर्वल्य- 
निश्चयश्च परत्वापररत्वरूपोत्कपौपकर्मनिश्चयाधीनः । यचप्युत्कर्षः अपौस्मेयल 
प्रयुक्तः अनुग्राहक ववप्रयुक्तश्वेति द्वेधा सभवति । तत्रापौस्पेयतवग्रयुक्तोत्क्स्तु न 
प्रावल्यदुतल्यनिणयायोपयुञ्खते । उपक्रमादीना सर्वेप्रामप्यपौस्येयवेन तस्य 
म्रवलदुर्ल्नोभयसाधारण्येनप्रावल्यदौव्रैल्यानिश्ायकलात् । तथापि अनुप्राहकल- 
प्रयोज्य परत्व त्कषं एव प्रादल्यप्रयोजको निरयवादः । अत एव श्रीमदाचर्यैः 
^“ श्रुति मूतये ?› त्यनेन शरतिन्यःख्यानत्वरूपनिणौयकतेन परमप्रामाण्यसप- 
सितम् । श्रीमन्न्यायसुधाकार्रपि “ सभदति त्वस्य परत्वमनुश्राहुकत्व ?? 
दित्यादिना तदेवोपपादितम् । 

तथा च व्याख्यानवः-नुग्राहकल-निणयक्रलरूपाऽनतिभिना ररूप 
धमध्रयोज्योत्करूप परत्वभव प्रावल्यग्रयो नकम् । त्राकल्यं च प्रमाणान्तरनैघ्रा- 
थान्तरपरत्वम्रयोजकविरोधप्रतियोगितरूपम् । तथा च श्रुतिमूत्रयोर्विसेधे कि 
सूत्रविरोधेन श्तीनानधौन्तरपरत्वमुत श्चाती्रिरोधेन समूत्राणामर्थान्तरपत्र वाच्य 
मिति संदायपरिहारार्थमेव त्रह्यमूत्राणा ऋगादिनिर्णेयग्रन्यपेक्षया परत्व 
मुक्तम् । तादृशपरते च “ वेदोक्तरूपोऽनुपचारतश्चे 7, ति श्वतौ तच्छब्दन्या- 
ख्यानात्, श्रौतपदद्ाक्तेतात्पयेविपयत्वाेशेष्टा्षाधिगतिकरणत्वस्य वेदानुम्राहक- 
त्वस्य प्रयोजकवमुक्तम् । एतद सिप्रेत्यन्रह्यवैवर्ते- 

८“ द्रह्य॑सत्रानसारेण वेदाद्यं सर्वमेव हि । 
योज्य न ब्रह्मसूत्राणि दृश््यमाना्थतोऽन्यथे 2 ति 

ब्रह्यसूत्राणा प्रावल्य निर्णयानां सर्वधा वेदादीना ब्रह्यसूत्रविरोधग्रयुक्तार्थान्तर- 
परत्वरूयं दौबेल्यं चोपवार्भितम् । व्याख्यानरन्देन व्याख्येयतदितर-सजातीय प्रन्था- 
श्ययनाप्रयोज्य व्याख्यानत्व विवक्षितम् । तच्चोपसहारारिरूप-वेदेकदेरात्क- 
व्याख्याननिष् स्वतःसनेज्ञे्धरकृतव्याख्यानानिष्ठ॒ च, अत नानीश्वरकृतव्याख्यानेषु 
स्वव्याख्येयापेक्षथा प्रावल्यादिदाङ्कावकादाः । 

ए सति- 

८८ ऋऋगाद्ा अपरा विद्या यवां दिष्णेनं बाचकः | 
ता एव परमा विद्या यदा विष्मोस्तु वाचका; 7? 
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इति परमसंहितावचनेन; उपनिप्रदां ब्रह्मसूत्राणा च परविद्या न ढभ्यते 

=न प्रतिपाद्यते इति चेत् । मासु, अनेन वचनेन प्रतिपादित पृथक् प्रामाण्यम् 
-अधमप्रामाण्यम् । तस्योपनिषपु ब्रह्मसत्रे चानभ्युपगमादिति श्रीमन्न्याय- 
सु्राचरयणा रिप्पणीक्ाराणा चायो वोध्यः | 

पथक् प्रामाण्य द्वेधा, अप्ररवस्तुवोधकतर विदिष्टपरवस्तुव्रोधकत्वद्पम् 
अनुग्राहकल्रासमानाधिकरपहस्वस्तुव्मैधकतरूपयेति । तत्र प्रथमसुपनिपन्यावत्त 
तदितरछगादिमात्रन्ात्ति | द्वितीय चोपनिपद्ु वर्तत ए । ब्रह्मसूत्रे तु नोमयविवमपि 
परयव्द् प्रामाण्यम् । अतः एवविधविद्रेपस्नूचनाथैमेव तेपा कण्ठसवेणात्र ग्रहणं 
कृतमिति विवेचनीयम् । 

अ. घुवाकासास्वु न्यायचन्िकाभूमिकायाम्; ““ उपनिषदपेक्षया ब्रह्म- 
मीमासादास्मुत्तम--मितिकतंन्यतावेऽपि त्रह्ममीमासायाः ? इति वाक्येन; 
अ. सुधाभूमिकाया च “ उपनिपद धनिणायकतामात्रेण उत्तमराच्रवेव्वद्रेतिनो न 
विप्रतिपद्यन्ते ” इति वाक्येन ब्रह्ममीमासाया उपनिषदपेक्ष्या उत्तमत् स्वय 
वर्णयित्वा ““ ब्रह्मसीमासाया एवालुप्राहिकाया उत्तमत्वे तु॒विप्रातिपयन्त > इति 
स्वव्याघातमविग णय्य किमपि कथयन्ति ! तत्तेषा मूषणमेव । 

एवमेव ^“ क्चित्सूताणा गुणव्वोद्छेखस्तु; असन्दिग्धवेदवाक्यापेक्षयेति त्च ? 

मिति तेषां क्यनमपि व्याहतमेव । विपयवाक्यतया सन्दिग्धार्थकानन्दमय श्त्यपेक्षया 
^ आनन्दमयोऽभ्यासा ? दिति सूत्रस्य गौणताया अद्रेतिभेरङ्गीकारात् 
अ, सुधाकारस्ु केषु चिदप्रन्थषु ““ अथातोब्रह्यजिज्ञासे 7; त्यत्र अब्रह्माजि. 

ज्ञासेति पदच्छेद विधाय “* तद्विजिज्ञासस्व तब्द्रह्ये ' ति श्ुतिविरोध शसाकर- 
माप्यादिविरोधमप्यविंगणय्य यथेच्छ सूत्रा वर्णयान्ते । तत्कृते च ‹ नमस्तेषामपूर्व 
व्याख्यानकद्िलयेव्येवोत्तरम् ` विदुषां नोत्तरं वाच्यभिति प्राभाकरगुरूक्तैः । 
इत्यल्मेतेन । 

केनोपनिषदि ““ तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा ” इत्युक्तवा ““ वेदाः 
सर्वाडगानि सत्थमायतन ?? मितिं वक्येन क्वियतनं = विचास्थान प्रमाण- 
राच वर्णितम् । तत्र आथवैणोपनिपदि वेदाना वेदाङ्गानां चापराषयालं व्णै- 
यित्वा सत्यराब्दबोध्यस्य अथ परे ?ति परविदाडब्देनेष्टिखं विधाय ¢“ परीक्ष्य 
लोकान् क्मचिता ?› नित्यादिना ब्रह्मविवाऽधिकारेण च वणीित्वा " तस्मा 
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अधिकारिणे गुरणा तत्त्वतः ज्रह्यविद्या प्रोक्ते 7 1ति वार्णितम् । श्रीमदानन्द- 
ती्थमगवत्पादय्रश्रतिमिः सर्वैरपि भाप्यकारैः ब्रह्ममीमांसाध्ययनाधिकारिस्वरूप- 
प्रदडनाय `“ परीक्ष्य लोकान् कमेचिता › निति श्रुतिरेगोपन्यस्ता ! अत एत- 
दक्योपदार्घेतोऽधिकारी ब्रह्ममीमांसाध्ययनाधिकासी एव विवक्षितः ॥ तस्मै ग्रोक्ता 
व्रह्मविदा ब्रह्ममीमासायाञ्लखूपैव ˆ तत्वत › इति विदेष्णेन तस्याः अपकर्वीऽन- 
धिकरणविद्ात्वरूपं पर्त्वमेव वेष्यते । अतएव तस्याः ¢“ येनश्षर पुरुष वेद 
सत्य ?› मिति सत्यदाब्देनेष्छे इति कथनमपि नाग्रासङ्खिकम् ¡ सत्यदाब्दार्थतवं 
च ब्रह्ममीमासायाः- 

“ निर्णोयते यतः सम्यगिदं सत्यमिति स्फुटम् । 
श्रुतिर्मृत्युदित सवं व्यक्तं मीमांसयेतया ।। 
सत्यमित्युच्यते तस्मान्मीमांसा ब्रह्यनिश्चया ^ 

इति ₹खब्दनिर्णयव्वनेन समर्वितं माभ्यकारैः । 
एतेन ^“ सत्यं सत्य पुनः सत्यमुदधृत्यभुजमुच्यते ॥ 

वेदचास्त्रात्परं नास्ति न देवं केडावात्परम् ॥ 
इत्यदिवचनान्यपि व्याख्यातानि । तत्र वेदराखदाब्दः षश्रौतत्पुरुषरूपः 1 अन्यथा 
राखदराब्दवैय्यर्ध्यं स्यात् । वेदराब्देन च परमात्मग्रतिपादकसककानेणधप्रन्यनात- 
मुच्यते 1 ष्ठी । निणौयकल्रूपसम्वन्धमाचष्े । तेन वेदपुराणेतिहाससकल्प्रन्था्- 
निणोयकं ब्रह्ममीमासादाचखं वेदराखराब्देन प्रतिपाघयते । तस्यैव सकट्टाखोत्तमतम्। 
पर नास्तीत्यनेन उत्तमराख्रमिषेधद्ारा तदुत्तमत्वं बोध्यते इति । 

अतः ब्रह्मसूत्राणां प्रतीयमानाथभिनाथपरत्वकल्पन वेद विरुद्धं वेदव्यासवि- 
रुद्ध च । तत एव वेद-वेदन्यासमतविरुद्धं सूत्रमाप्यं देयमिति प्रददीयितुमेव 
श्चत्यादिसिद्ध ब्रह्मसूत्राणां परविबात्व प्रथमत उपपादित--मनुन्याख्यान-सुधा-त- 
सिप्पण्यादाविति पर्माथेः । इति परापरविद्ानिणेथः तत्प्रयोजनं च | 

जीवव्यतिरिक्तेहवरसिद्धिः । 
एतावता प्रवन्येन जीविकया उत्तमत्वस्य जीवसेद विना अदुपपत्य 

उपद दितपरविद्ययैव सवैजीवजडेत्तमस्य विष्णोः यथा सिद्धिस्तथैव सकख्जीवजड- 
भिननस्यापि सर्वैश्वरस्यविष्णोः सिद्धिरपि निष्प्रत्यूहा । उपद्र््चैतमेतत् पूर्वतनम्रबन्धे 
प्रसङ्खात्तत्र तत्र विवेचनेन । अथेदानीं जीववेश्वरत्वोपटक्षितैक्यवादनिरासायो- 
पोद्घातप्रक्रियया जीवन्यतिरिक्ते्चरसमथनं करियते 1 तथाहि 

1 8९.। द 18९, 
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‹ जगटचापारवजंम् ' ' प्रकरणात् ` " असन्निहितत्वाच्व 7: 

इत्यत्र जगदुत्पत्यादिव्यापार वजेयित्वा अन्यदणिमावैश्च्य सुक्ताना भवितु- 
मर्दति । जग्द्रवाणरस्तु नित्य सिद्धस्यैकेधरस्य } कुतः; तस्य तत्र प्रकृतत्वात् | 
असन्निहितव्वाचेतेःपाम् । पर प्व हीश्वरः जग्द्रबापारेऽधिकरतः तमेव ग्रकु 
उत्पच्युपदेलात् । निव्यदाव्दनिदन्धनताच परमेश्राकूततन्त्रत्वमितरेपामः (्र.मा.) 
तया कि च ईंश्रसस्य निव्यसिद्धववच्छब्दैः समधिगम्यत्वाच जगत्तरषटलमुक्त न तु 
तव््रसादच्व्धविधिकाना जीवानाभिव्याह निव्येति “ ( इति रत्नप्रभा. ) 

एव ^ प्रकत चुरु चव दिध्यनादी उथादपि “ ( इति गीतादाकरमाष्ये ) 
४ नित्येश्वरत्वादीःवरस्य तत्म्करुत्योरपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम्? इति 
वाक्येन ईश्वरत्रनियम्यतादिवम।णा निदयल्ासिधानात् । 

सति यवं * जीवश्च रैक्यं जविश्चरत्वाविवक्षया इत्युक्तिस्युक्ता । अविवक्षा 
हि द्वेधा भवति ! धर्षिणि विचयमानस्यापि धर्मस्य प्रयोजनामवेनाविवक्षा; धर्मिण्य- 
विद्यमानस्य ध्मासिमतस्यास्खादेवा विवक्षा इति । तत्रच घभ॑स्य विद्यमानवेऽस्म- 
दीयतदविवक्षामत्रेण धर्मिणेरैक्याद्दौनान जिच्रैक्याकषिद्धिः \ श्छरत्ादनिं 
धाण्या््चमानवेनासच्वाद् विवक्षेति कथनं त॒ सवैधाञ्नुपपनम् । उपदर्डितसूत्र- 
गीतातद्धप्येबु द्घरत्वादीना निव्यत्वामिधानात् | 

‹ सत्यधसेपराक्रम › इति नाम्ना “ सत्याः अवितथाः धम: ज्ञानादयो 
गुणाः पराक्रमश्च यस्य॒ स सव्यधर्मपराक्रम › इति भगवद्धमोणामवितयत्वरूप- 
मिध्यात्वामावस्य स्फुटम भिधानात् । 

° सत्यघर्याय ` ‹ एद निध्यो ह्मः ब्राह्यगस्ख ? ' सत्यः सो अस्य 
महिमा ` “ परास्य ज्क्तिदिविधंद श्रूयते स्वाभाविकीं ज्ञानबलक्रिया चे? 
त्यादिश्चतिभिः मगवन्महिखे जीवन्य।वृत्तस्य स्वाभाविकत्र-निव्यलव-सत्यतान- 

ममिघानात् | इत्थ च व्यावतंकधमौणां स्वामाविकवे निव्यवे च सिद्धे तव्स॑ध्वन्या- 
चृत्तेः-भेदस्यापि स्वाभाव्रेकतं नित्यत्वं च सिद्धमेव । अङ्गीकृतश्च अ. दुरच्ता 
अजवेश्चस्मदः | ‰ जीवत्वेन इशरत्वेन च जीवेश्वरभेदेऽपि ? “ जीववेश्वर त्वविरिष्टै- 
क्यामविऽपि ?? “यत्र॒ तदङ्गीकरेऽपी ? त्यादिना एवस्थितेऽपि ““ यदुच्यते 
तदुपश्षितसरूपेण तदैक्यम् 7 ** जीवेश्वरैक्यं  जीवचेश्वरत्वाविवक्षया ? 
‹ तदुपत्कक्षितस्छश्यक््यपर तसमथनम् ? 
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प्रगुक्तण्वं तदुपछ्तन् येया तडन््यनिति दु 5गहततसम् । अद्रैतसिद्धो “येन चं 
(क 

स्रा प्रदर ̂+ ध + तद प्वमनन्यु(ल्ट८क म ~ धिं पस 

यराग्सदार्खन कवटा विचेष्यनतव्याव्तकषमपव्यापनेन व्याद्निटद्धिजन्यते 

तट्पन््लणम् यथः काकि” उति । च्छुचच्छि्ायां च “ उदःस्ीन कुर्वते- 
न्यस्य कतच्तन वेदोप्वेत्य^्ि ~~ 64.19 44 उयते तरतेकेति 5 च! तनत्वम्यत्य उति | 

उपव्टक्ययन्पपि उपावतेकधर्माप्रव्यापकच्वो्तेः ““्यावर्तकत च व्यद्खत्तिधी- 
जनवः+विवयच ! नित्यद्रैतसिद्धतवोक्तम् । तया उपलक्षितर्टस्यापि येन न 
दनतः तस्त आवद्यम्यृनन तंन तच्टन्यादयात। ततस्नपर्टक्षितदव्द्ा ५ » इ ति 

खश्ुचन्दरिकाया सन्नूचितम् । तद्रयाख्याया च तच्छन्यादव्यावर्तितः--ग्रकारीमूत- 
तच्छुन्याविवयकधीविषयीकृतः डिद्गीश्रततच्छन्यमिनत्रन ज्ञापितो वा इति 
व्याख्यातम् ¡ तथा चद्धेतसिद्धिच्खुचन्द्रिकातदवाख्याकासणा मते ^ जीवत्वो- 
परृक्षितस्वरूपम् इत्यस्य यदि स्ुचन्दरिक्न्याख्यागतप्रथमपक्षा्ुसरेण 

जीवलद्रुःयाविप्यव।विपयद्रतं स्वपभित्यय॑ः;) ताह जीवस्वरूपस्य जीवत्व- 
वत्वस्या+वचचनानत {मेध्वादे वा तस्य जीवत्वद्रून्यविपयकः- 
अतः जीवस्व जीवत्वद्रन्य नवं मवति । एवमेव 

४ न. ^ 

ष (+ 2. [य (4 [ (दे 

त <=, 1 तन~न (चपास्नाष स्वा चच <ˆ 4,त त 
४५५ (क ध २ त [ककन कि) ~ नन {~~ दत्य १८७०४१1 स्द्धय ~ पु 

इश्वर, ~ इश्वरस्य स्वः ल~ नदय (रमायलपनान चं |स तथा च 
भा ̂ _^ & [* 

। 
स्वासाछव्धविर्द्रधग्वतोः जीकेधरल्वनू्पयेस्यकयनं व्याहतरनेव ।! अत्र धर्म॑स्या- 
विद्यमानखकथने तच्छरू्य;, तच्छूुन्याक्पयकम्रतीतिविपयः इति उपटक्षितदष्टाधः 
सम्पदते \ स च व्याहत एवत्यन्यद्तत् । 

द्विर्वायपन्तानुससणे चििद्गी मूततच्छून्याभेनवेन ज्ञापितम् इच्युक्त्या जीव- 
त्वोपदान्नितत्वल्पमित्यस्यं जीवलगून्येश्वस्स्वदपभिन्तेन ज्ञपित स्वल पमित्यथः 
सम्पद्यते त“वेश्वरल्ये,पदः्वतस्यक्पानरव्यस्याण्पे ३ .लद्यून्यजावस= = पाभेनलन- 

ध्ितरित्य4: | अद्रैवदिद्धिनतेप्रखन्त्मलक्षयवाक्वादुसारिणं च ज'वदपटठक्षित- 
मित्यस्य जावल्योपस्ापन्यदुत्तिव्याप्यवम)न्तरन्ञानयन्यग्पण्बु न्ति ्रकारकज्ञान- 
विच्नैन्य इत्य: | शवभेवेश्वरत्वोपटक्षितं इत्यस्यापि शधरतोपस्थाप्यन्याव्र्तिव्याप्य- 
घमैन्तरज्ञनजन्यन्वावृत्तिप्रकारकछक्ञानिङेप्य इव्यथः । 

ञ्ाचन्तिश्च मेद् प्व स च जीवस्वरूपविदैःष्यकल्ञाने भासमानः ईश्वर 
(0 क क (6 भ नन > (९ त-न स्प वेरोप्यकङ् (न्क भासमा श्य (~ 

ररनष्ट. ~त, २.८ तर तन स [नश्च जदिस्वरूप 1गक्छः 1 
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तथा च व्याप्यवत्व्रमाप्रमितरेदविर्िष्टे पेक्यकथनम् अद्ैतग्रक्रियानुसारेणैव 
व्याहतम् । 

इत्य च यथा विदिष्टयोः विदेपणन्यावर्तितयोः नैक्यसंमवः किन्तु भेद 
एव तथा उपखक्षणव्यावर्तितयोरपि नैक्यसम्मावनाऽपि;, किन्तु मेद एव । अतः 
उद्वैतप्रक्रियाचुसरिणापि जीवन्यतरिक्तेध सेद्ध रिति स्थिम् | 

इति जीवव्यतिरिक्तेरवरसिद्धिः। 
जलानस्येदव रप्र सादद्वारंव सुकतिहेतुत्वम् | 

मुक्तिस्तु अज्ञानतत्कार्यदु :लनिद्त्तिरूपा स्वरूपसुखानुमवरूपा नित्य- 
लोकावाभिरूपा विष्ण्वाख्येश्वरपरोक्षज्ञानजन्यात्तसपरसादादेव भवति । 

न च ““ तमेव विद्वानमृत इह भवति 7 ^: नान्यः पन्या विद्ते 
अयनाय ?” इति “ तमेवं विदित्वा अतिमत्युमेति ??, इत्यादौ मेोक्षज्ञान- 
योरम्यवहितपुवौपरीभावक्थनात् नान्य इत्यवधारणेन ज्ञानातिरिक्तमोक्षसाधनी- 
भूतस्य पथः निषिद्धत्वाच न प्रसादसपेक्षत्वं मोक्षस्येति वाच्यम् । ““ एष पन्थाः? 
इति श्चुतौ  तमेवेकं जानथ आत्मानभन्यावाचो विमुच्य अमृतस्येव सेतुः" 
इति श्तौ च ज्ञानविषयस्य आत्मनः मोक्षहेतुलोक्तेः ¢ नान्य 2 इति श्रुत 
ज्ञानविषयात्परमात्मनोजन्यः पन्था न विते इत्यर्थोपपत्तेश्च । गीतायां “* मच्चित्तः 
स्ंदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यस्ि ?; ईति “ माचित्तः ? इति भगवच्ज्ञानिनसुदिद्य 
८ मद्मसादात्तरिष्यसीं ? ति मगवत्प्रसादाधीनाऽ्नथनिच्त्तिमिलकथनात् । 

“ वेषामह समुदढर्त मत्युससारसागरात् 

भेरवामिं न चिरात्याथं मय्यावेश्ितचेतसाम् 7 इति ज्ञानिना मोक्ष- 
दातृत्वस्य श्रीक्रष्णेन * अह समुद्धता ” इत्यात्मन एव प्रोक्तत्वात् । 

८८ तत्प्रसादात्परां शानन्त स्थान प्रष्त्यसि शाहवतम् 7 
इति वक्येन सकायोविदयानिच्रत्तिरूपपरमदान्तेः मधुसूदनससरस्वतीप्रदाश्च॑तायाः 
भगव्प्रसादाधीनतवक्तेः । नित्यमगव्टोकरूपङाश्चतस्थानग्राचिस्वरूपुक्तश्च 
भगवद्प्रसादाधीनत्वकथनात् ““ श्ण्ात्ति निर्दश््परमां मत्सस्णासधिगच्छति 7? 

सवैससारनिडृत्तिरूपायाः मोक्षप्यन्तायाः रान्त्याः भगवदधीन्वोकतैश्च 
त्वाग्रव्ययेन ब्रारव्यकम॑मोगातिरिक्तम्यववाननिषेधवत् उपदर्दीतप्रमाणबटेन 
ईश्वरप्रसादातिरिक्तन्यवधानस्यैव निच्रेवोपपत्तेः । 
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कपान्य ज नरानत्यन्त = श्त = देव पो --- त्वल॒क्तम् न करप्णन्य इ नत 1नरखमुक्त त ˆ नुद्खद्दः ˆ इ।त नासेव मोक्षद्चत्वसुक्तम् | 

‹ इन्दः ? ग कर्दः; ४ सुव्रस्यदः' इते नमामः अज्ञानचिद्त्च्यदान्ति- 

रद, स्वरू पुलादुन्वन्रदादरेव तदपि गरसादद्वारेति स्छटीक्रतन् । 
पव न्थिने यदुक्त “ साक्षाद् ठन्धने्रततद्वारा ज्ञानस्य मेष्स्ठनत्र न 

तवद््टविध्यः उश्र्रस्रदद्रःसं " इति दहच्छतस्म् । सःश्ात् पदेन द्वःखनपेभनत- 
लनल्वः उन्यनिद्धनेदःरामौक्षसताधनत्वकथनन्य व्याहतत्वात् । अदरननि ‹ अवि- 
यास्तनयो लोन्नः ?" इत्युक्ततवेन उन्धनिद्रत्तेयेव मो्चरूपतया तस्याः नोक्द्रारत- 

वि 

>~ ¢ -- त्रय ई; नि ठ ~. ---- नय न > , चेत्यं क र्धा त्राच्यः 

चद्व "न च्ट्ष्टदै<येः {नि नचयस्वन त्वदृ्रत्वेन सखयेणेत्यः [स्यः 
[४ र (न्वी क्य नत पवा ए ---------- ~~~ ्ड्ङ-ड त [9 दद्रत्दन रूपेण ल्रणतव ४ अन न्य ल ट <न्यक्ष्टच वा अदषव्वन सरूपेण कारणत्वं वा 

मन्यन्ते, चैन नद्य न्तन" स्यन् । अरप तिदिः उन्य्तप्रन्पन्येति 
प्र>ऽनयन्दनेद | उ चोपहतो; जनन -वद्यनछद्रात सदरम 
विद्यःनिद्धाचल्ल्जन्तडेटखस्य नित -दितुत्वस्य चोन्न्दात् नेद्रप्ररादष्र्त्यपि 
निरस्तम् । 

रतेन ^" दस्य लास्पर्मःष्र्याङ्स्नरश्ट वन्रान्यु स्वै तत्वरे 
ति ~र ठव्याःन्नददर च~. >े -येित्व नत्वं प्रतिपादयति } तत्र प्रसादो नाभ- 
वरमानिद्धतेपतनित्यनदानि असुव्नाःने (१४२ ) णरास्तानि | अवरण- 
निटृत्तेरजन नेच्छ तिरिक्तायः अ न ज्ःनानिदरन्तिप तैलयोजेकतमतादस्यावस्ण 
निद्रत्तिख्यलकय्नायोमात् | 

य्दाभ्रे'डेतम्-“' इ्रोऽयदियोपयनिन मा प्राव्मन्ममोऽविद्येपदहितः नित्यो- 
पािकचल्दीश्रनावस्य सव्यपीश्चरप्र्षदे नाश्वेदोपाधिग्रयुक्तवन्धविनाद्धः । 

[9 [० न = „~ 1 नवतते 

अविद्याया निदत्त त्वीश्चरमावऽपि ठस्य नवतते उति कस्येच्छयां कस्य वन्धः, 

(क) 

भिति ( १०६--१४७ ) तत्त॒ नास्तिकानाम्बैदिकदादौनिकानमिव गोया शोभते; 
। यत॒ः “ उताऽदनत्वस्येश्यानः ?; ^ असृतस्यैव 

सेतुः 2 ““ वडः चिह्वायःश्हूपाद्िनुक्तः परात्यरं पुरुषसमुयंति दिव्यम् 
“४ दुक्तोपनृष्यव्यपदे्लात् 72 ‹ मुक्तानां परसा गतिः › इत्यादिश्चुतिसूप्रवचनेषु 
दधरस्य सुक्तनियामकलतवं सुक्तम्राप्यतं च प्रतिपाद्यते । युक्तराब्दस्य च ‹ अविदा- 
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राग्द्ेपादिदाषसुक्ता ” इव्यथः दोकसचा्यप्युक्तः । तथा चाविचादिदोपमुक्तेः 
प्राप्यत्वेन श्चत्यादयुक्तस्येश्चरस्याविदयोपधानेन म्राप्रात्मखामत्व--मविंदानिवृत्तौ निव- 
समानत वा वक्तुं निस्रपो महोन्मत्तो वा प्रमवेनापरः। 

यदप्युक्तम्-  नचन्धकारनिवरत्तिः प्रदीपाधीना कस्यापि प्रसादम्पेक्षते; 
येन ज्ञानमपि प्रसादद्वारेव मोक्षसाधन स्या? दिति तदप्यनीश्चस्वादिगोष्ठीनिष्ठ 
ग्रखपमाव्म् } यतः ^“ पयोस्बकव्च्चेतन्नऽपि "ˆ इति सूत्रे तद्ध।प्ये च “ अचेतनं 
स्वभावेनंव पुरषार्थसिद्धये ब्र्बत्ष्यत इति न॑तत्ताधृच्यते । सवेन्ेवेर्वरा- 
पक्षत्वमष्पद्मान न पराणृद्त 7? इति वचनेन प्रदी परयान्धकारनिवतंनराक्तैः 

तमसः आवरणराक्तिशवेश्चराधीनैव “* योऽग्नौ तिष्ठन् ” “यस्तेजसि तिष्ठन्" 
“ यस्तमसि तिष्ठन् ˆ इत्यादिना पएतेपा वचनानाद्ुपचक्षणसरेन ज्ञाननिष्ठा 
अज्ञाननिवतैनशयक्ति : अन्ञाननिषटा आवरणदयाक्तेश्वेश्च सधीनैवेति ज्ञेय वैदिैरिति 
घोपयामः। अतः युक्तयुक्तम् ““ अज्ञानां ज्ञानदो विष्णुर्ञानिनां सोल्षदश्च 
सः। आनन्ददक्च मुक्तानां स एवेको जनार्दन ” इति | 

इति ज्ञानस्येर्वरग्रसादट्ारा मुक्तिहेतुत्वसमर्थनस् । 

अनादीनामपि ईडवराधीनत्वम् 

यत्त्तम्-* अनादिप्रकृत्यादीना प्रकृल्युपाधीनागीश्वरोपाधीनामौपापिक- 
ध्मौदीना वा ॒निर्विदेषचेतन्यसमकाल्कित्वमात्रम्; नेश्वराधीनत्वम् ईश्चरवदेव 

तेषामप्यनादितवा ? दिति ( ८) तदप्यतिहेयम् । इशरस्य “४ नित्यो नित्याना ?? 
मिति कब्श्वत्या नित्यत्वामिधानात् । “ परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानदलक्रिया चे ” त्यादिना तद्ध्मीणामपि स्वामाविकलोक्तेः; 
£ ईश्वरोपाघधीनामौपाधिकधमीदीना 2 भित्यादिवल्गनमैदिकजनमात्रमनस्तोष- 
करम् । 

निर्विेषचेतन्यस्य नरविषाणादिसरूपस्य काट्मात्रसेबन्धटरन्यतया 
त॒त्समकाखिकल्प्रखपस्य त्वदभिप्रेतविकल्पमाब्रहेतुलेनाप्रमाणत्वात् । सर्वेषाम- 
प्यनादीनां सादीनां च पदायौना-मन्त्यामित्राह्मणरूपरा्नद्ष्टया ईधराधीन- 
त्वेनानादीनां जीवानामिव ग्रक्रत्यादीनामनादितेऽपि घराघीनल्स्य रंकश- 
चरायक्तिस्तदनुसारिणा भवता तद्विरुद्वकथनस्यायुक्ततात्। 

डति अनदेरीडवराधीनत्वम् । 
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अविद्याया ब्रह्माश्चितत्वनिरासः | 

यचाभिहितम्- ““ स्वमावतः ब्रह्माितयाऽनियया ब्रह्मणो जीवस्य वा 

आवरणमीश्वरराक्तिमन्पेष्ये '" ति ( <८-७ ) तदय्ुपदरितवचनैरन्तयोमित्राह्मण- 
गवैः साक्षादुपटक्षणया वा तमःरब्दवाच्याया अव्या अपि इईघराधीनत्वस्य 
मवदाच्थरट्ीक्रतव्वेन तद्िरुद्धकथनस्य तद्दोदहापादकलात् । 

यच्ोक्तम्-- “* ब्रह्या्चिता अविच ” तिं तदपि हेयम् ! - 

“ नात्मानं न पराष्छ्चेव न सत्यं नाऽपि नानृतम् । 
प्राज्ञः {कचन सवेत्ति तुयं तत्स्द्क्सद्या 7 

इति माण्डव्ये ' घाज्ञः किचन सवेत्ती ? ति पूवैवाक्ये प्राज्ञस्य सव- 

विषयकज्ञानामवेऽभिहिते तसस्य तद्रैजालकथनाय प्रवृत्तस्य “ तुयं तत्सवंदुक्सदे ? 

ति वाक्यस्य तुर्मविदष्यकसविषयकन्ञानाश्रयलग्रकारकवेधजनकलत्वस्थैव वक्त- 

व्यत्वात् । अन्यथा सर्वविपयवक्ञानाश्रयत्वामावस्य म्राज्ञतुर्याभयसाधारण्यात्; 

तर्य प्रजञव्रत्तिधभबरून्यत्वरूपतैनाव्यायोगात् । तया च तुयंस्य शुद्धस्य ब्रह्मणः 

सार्वच्यवयेधात् ; बह्याश्रिता अविचेति कथनमयुक्ततरम् | 
अत्र अ. सुधया मौनाजख्म्वनाद््धैतसि द्वि-य्छुचन्िकै परीश्येते ।:-- 

तत्रष्ैतसिद्धौ “ स्द्क्तेन सर्वेषा दग्मूत चैतन्यमिल्युच्यते । न तु सव्॑ञ तुरीय- 

मिति यदुक्तं तदसत् । ~ ^“ आनन्दो विपरयानुमवो नित्यत्व चेति सन्ति धमोः। 

अप्रथक्तवेऽपि चैतन्या?” दिति पञ्चपादिष्कोक्तेः सभैविषयकज्ञानरूपत्वे सनैविषयक- 

ज्ञानाश्रयल ब्रह्मणेऽस्तीद्युपदार्ितम् । ‰“ काठः सदाञस्तीव्यादिव्यवहासणा 

स्वमावविरोषदेवोपपत्ते 7 रिति प्रकरणान्तरे वदता अद्वितसिद्धिकरिणैव स्वभाव- 

विरोषदेव समैविषयकनज्ञानाश्रयत्वमप्यद्धीकायम्, न त्वविद्यावङादिति । ततश्च 

ज्ञानस्य स्ैविषयकत्वमीश्चरस्य स्वैविषयकज्ञानाश्रयत्नं नाविकं किं तु स्वासा- 

विकमिति सिष्यति इति । अवद्यं चैतदेव वक्तव्यम् । तयोरावियकत्वे अव्वाकाय- 
दिवेनाविद्

यानादना 

तया सदिवेनाविद्यानादानादयतया चानिव्यवेन सदापदोक्तसावैकाङ्किल्वासिद्धेः। 

ब्रह्मण्यविद्यासवन्धवदेव स्वरूपक्गपेः विपयसव्न्धस्याप्युपपत्तेः । न च 

ब्रह्मरूपक्पेः, अविदासबन्धोऽपि न स्वतः किं तु आविद्यक एवेति युक्तम् । 

त्वदाच्ैः अविधातचितोर्योग 7? इति तस्यानादित्वाम्युपगमात् । देरकार- 

संबन्धस्यापि सादित ब्रह्मणोऽपि सादित्वाप्या देङष्वाकरसंबन्धस्याप्यनादिल्वेन 

स्वामाविकत्वस्यैव वक्तन्यलाच । । 
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असंगदाब्दस्य संवन्धाभावव्रतियोगिकसंगतदमावाभ्या व्याघातान संगसामा- 
न्यामावोञ्ः । कि तु पापपुण्यसंगासाव ट्व । स्वैविपयकक्ञानाश्रये तुरीये युद्धे 
ब्रह्मणि कदापि किचिद्धिष्येप्यज्ञानासमावात्, ब्रह्माभ्रिताऽवियेति क्थनमयुक्तम् | 
एतदभिप्रेत्यैव श्रीमदाचर्थरुक्तम्-““ अलताऽखिलसवेर्तुधंट्ते न कुदश्चने ?? ति | 

यदुक्तं च्छुना ब्रह्ानन्देन ` यत्तक्त॑ताच्छीरिकृन्न्तेनेति तन । कैवल्ये 
विषयवेन्नत्स्यासविनाविपयवेदनस्वमावत्वात् इति तत्तच्छम् । “तुयं तत्तवेद्क् 
सदे ? ति वव्येनैव कैवल्ये विपयवेन्तत्वामावनिषेधात् । ज्ञानाथकविदेः सेट्- 
कलेन वेद्तृपदस्यैव साघुत्वाचेति । तदपि ““ वे्ताऽकि वेद्यं चपर च 
धामे ” ति भारते श्रयोगादुक्तनियमामावसिद्धेः । अत एव मारतप्रणेतर्वेद- 
व्यासस्य रिष्यैरानन्दतीयम्मवत्पादैरपि प्रयुक्तस्य स्वेन्तृपदरय साधुतम॑त्वम् । 

^“ वस्तुतो अविदाश्रयतेन न स्ज्ञत्स्य विरोधः । कितु य प्रत्याव- 
रिका अविचा तत्र न सवेज्ञ न च जीवान्यं प्रत्यावरस्किंति व्येयम् ? इति | 
तदप्यतिच्छु | न हि चैत्राश्रितमज्ञानं मत्रे प्रव्यावरक; कितु यदाश्रितमक्ञानं त 
प्रत्येव तदावर्कमिति नियमः सुप्रसिद्धः । तथा च ब्रह्माभितं चेदङ्ञान तदा तत् 
ब्रह्म ग्व्यवावरकं स्यान जीवं ग्रति । तथा च ब्रह्मणि सवदा सनैविपयकक्ञाने 
जाग्रति कस्मिन् विपये अज्ञानं ब्रह्म प्रति आवरक स्यात् | ब्रह्म प्रति आन्रीयमाण्- 
विषयामावात्तत्सपिश्षमज्ञाने न समवतीति;+ अविद्या ब्रह्माश्रितैत्ययुक्तम् । 
इति अविद्याया जहूयाश्ितत्वनिरासः । 

कल्घस्य्दवरलदितिनिवन्धत्वस् | 
यच्चोच्यते-- ^“ वन्धस्य वन्धजीवान्यतसाश्रितमायोपाधियोगनिवन्धनलतव 

नव्वीश्वरराक्तिनिवन्धनत्व 7? मिति । तत्तच्छम् । पूवमेव सबरयेश्चराधीनत्वोक्ते- 
स्तद्विरोधात् । ̂ “ पराभिच्यानाक्त विरोहित ततौ हयस्य बन्धविपयेया 7? 
विति बन्धस्येश्चराधीनत्वस्य सूत्रकृतेवोक्तत्वात् । 

छान्दोग्योपनिषदि“ प्राणबन्धनं हि सौस्य मन ?› इ्यत्र मनःराब्द्- 
बोध्यजीवस्य॒प्राणराब्दवोध्येधसाधीनवन्धवत्वोक्तेः 1 

इति बन्वस्येक्वराधीनत्वसमथंनम् । 
अनादेरपि पकतेनित्यत्वम् | 

न केवक्मनादिभूता प्रकृतिः; 1 के तु नित्याऽपि । ̂“ प्रकृति पुरुषं चैव 
विध्यनादी उभावपी ? त्यत्र मीतामाष्ये ^“ नित्येहवरत्वादीकह्वरस्य 



न्यायपुवामण्डनम् ४१ 
जजन 

तत्प्कृत्योरप्यनादिनित्यत्वेन भवितुं युक्तः, मिलादिना ग्रकृतिजीवयोर्नियम्ययो- 
-रनादिनित्यलस्याभिधानात् ! तथा सागवतेऽपि 

 यत्तत्जिगुणसन्यक्तं नित्ये सदसदात्मकम् । 
प्रधान प्रद ब्रह्ुरविनेवं विशेषवत् 7 

इत्यनेन ग्रक्रतेः निव्यस्वस्यं स्फुटमभिघानाच्च । 

| इत्ति अनादेः देनित्थस्वतिष्िः | 

1} अज्ञानस्य उन्धस्यचानिदचनीयत्वनिरासः ॥ 
यदुक्तम् ““ अज्ञानस्यतद्ययुक्तस्यवन्धस्योभयस्याऽपि सदसद्विख्क्षणलवेना- 

निर्वचनीयत्वःमिति  यतचचोक्तम् 

‹ अनिवैचनीयत्व न दुरुपपादम् । तद्ि्तरवासत्वाभ्या दुर्निरूपत्वमेव । 
तच सलामावास्वामावौोमयवत्वमेव । तदेव सदसद्विटक्षणत्वं नाम; इति न सद्- 
सहूपवेनाधौन्तरम्, असद्रिटश्नणदेन सिद्धसाधन वा ? उति । तटपत्, अरैत- 
मते ब्रह्मणः अवाच्यल्न सत्वासल्याम्या दुर्जिरूपव्ेन अज्ञानवद्न्धव्च तस्यापि 
मिध्यालापत्तेः | सण्डनमिश्रमतानुसारिण ब्रह्मणि निध्ैकलवेन मावरूयघम)सम्वेऽपि 
सत्वामावासत्वामावोसयवल्वेन तदमिनसदसद्धिव््णलन चं मिध्यात्स्य वज्टेपा- 
यितत्ात्, उपद् श्चैताना दुर्निरूपत्वो मयवत्वविखक्षणत्वाना मिथोऽत्यन्तमिनत्वेन 
तेपमिक्यकथनस्य तत्तव्पदानासथ॑म्दाज्ञानभूटकलवेनायुक्तवात् | 

यदि च मवरूपा अमावरूपाश्च सर्वेऽपि धर्मौ अताचिकाः, अतः ब्रह्मणि 
न सत्वाभावासलाभावोमयवत्वमिति न ब्रह्मणो मिध्यालापत्तिरिल्युच्यते, तदा तस्य 
सदस्द्वैटक्षण्यामविन .सदसहूपत्वापत्तिः । एवमेव जगत्यपि सदसदैलष्टण्यस्य 
मिथ्यात्वेन तदमावाज्््यंमवि सदसहूपताप्च्या अथीन्तर्ताञ्वस्यम्मावात् । द्रैतिभिः 
जगतः केवकसहूपव्वाङ्गीकारेण सदसहूपत्वानम्युपगमात् सदसद्िलश्चणत्व तन्मते 
जगतः सिद्धमेवेति सिद्धसाघनताया अपि दुर्चिंवारत्वात् । भसद्विरश्षणत्वस्य 
सिद्धत्वात्तदंशे सिद्धसाधन वञ्ङेपायितमेव | 

व्ाघातसमर्थेनम् । 

यदप्युक्तं “ स्वासत्वयोः परस्परविर्हरूपत्वं कि रूपं वा सत्व, असत्वं 

-चाभिप्रेय यदवाध्यतवं सच्चं, तुच्छत्वमस्वं तर्हि तयोन्याधिराव्मनीति वक्तन्यम् - 
आत्मन्यवाध्यत्वरूपसत्तवं वतते असख नाकि ! "एवं तुच्छे अस्वं वतैते सत्त्वतम- 
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वाध्यत्वरूपं नास्तीति । न चैतद्युक्तम् तुच्छे अस्वं वतैते सत्वतमवाध्यत्वरूपं 
नास्तीति । न चतद्युक्तम् तुच्छे असखवत् अवाध्यतरूपसत्वाभावासावात्, तुच्छ. 
स्याप्यवाध्यतात् । अत एवात्सत्वस्यावाध्यत्वेऽपसति व्यभिन्वारयापादनं परेषामुपप- 
द्यते ?› उति तदसंवद्धप्ररुपितमेव । वादावल्या यत्रास्वामावः तत्रे स्वमिति 
व्याप्िमाश्रेय विश्च सत् असच्वामावादिव्यतुमानं सूचितम् । तेन च स्वास्वयोः 
परस्परविर्हव्यापकत्वरूपविरुद्धताभिग्रायेणेव व्याघातः म्रदितः, न तु परस्पर- 
विरहरूपल्वामिप्रायेण इति असदनुवादौोऽवस् । 

यदि वा परस्परविरहरूपत्वस्य क्ण्टस्वेणानुक्तवेऽपि तद्रघाप्यस्य 
परस्परविरहन्यापकलत्वस्य कथनेन तस्यापि लछम इति मतं तथापि परस्परविर- 
हव्यापकत्वप्रदनाय यत्रासच्वाभावः तत्र सच यथा आत्मनि असचवामावो वतते 
तत्र सत्व, यत्र सच्वासावः तत्रास यया शराविवाणे सचामावो वतैते तत्रास 
चास्तीति व्याधिः प्रददनीया | तथा व्यापरिप्रददन विहाय आत्मानि अवाध्यलरूप- 
सत्व वर्तते तत्रास नास्ती त्यादिरूपेण ग्याधरिप्रद््नस्यानौचित्यमेव । अस्तु वा 
कथाचत् अभिनयो परस्पर्यापकलत्ववत् परस्पण्याप्यत्वमपि । इत्य चात्र 
परस्परविरहरूपत्वभित्यरय परस्परविरहन्याप्यत्रूपपरस्परविरुद्धत्वमथं इव्यमि- 
प्रायः, आत्मनि सच वर्तेते तत्रास्चखं नास्तीतव्यादिरूपेण व्याक्ि्रदर्रनौ चित्यं 
नचेति दुराग्रहः; तथापि वादावल्या कि तदात्मत्वमित्यादिना कि वा सत्वम्; 
उतावाध्यत्वपमिति सावाघ्यत्वयो ; मेदकथनात् । एव सेन बाष्यतेव्यत्र किमिद् 
सद्विवश्षित सत्तायुक्तसथावाध्यमित्यादिना सखाब्राध्यखयोरदाभिप्रायेण विकल्प 
करणात् । “ यद्यवाष्यत्वं स्वमिति प्रश्चस्येव वधिरग्रश्चरूपत्वात् । यद्यवाध्यत्वं 
स्वं तुच्छत्मसतच तर्हिं तयोन्यौन्निसत्मनी तिवक्तव्यम् ??-- इति वा््यमत्यन्ता- 
संबद्धप्रटापः । न हि स्वास्योरवाध्यत्वतुच्छलयोव) व्याधिः केनाप्युच्यते । 
वस्तुतः तयोः सामानाधिकरण्येमेव नास्ति व्याधिन।स्तीति कि वक्तव्यम् । तयो- 
रात्मनि व्याप्तिरिति तु दूरनिरस्तम् । व्यािप्रददनमपि आत्मानि सं वतैते 
असत्वं च वतेते इत्येवंरूपेण कायम् । तथा च आत्मनि सच्चं वर्तेते तत्र असं 
नास्तीति कथनमसनद्धप्रखाप एव । वस्तुतः सखास्वयोः देराकाठसम्बन्धतद्- 
मावरूपयो; त्रैकाच्कानिषेधग्रातियोणैततदमावरूपयोः वाध्यत्वतदभावसू्पयोरवी 

परस्परविरहरूपलस्य परस्परविरहन्यमिचारशङ्काकर्ङ्कद्यून्यतया परस्पराविर्ह- 
व्यापकत्वस्य परस्परविरहन्याप्यत्वस्य च सूपपादत्वात् सत्वासत्वयोर्याधातोः 
वज्रटेपयिितः। 
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एव च वाध्यत्स्य प्रतिपन्नपाघौ तैकार्िकिनिपधग्रतियोगिलसरूपत्वम् 
अस्तः प्रतीत्यमावम् अत एव तस्य जह्यवदवाध्यवम्, एवोविधस्य अवाध्यत्वस्यैव 
सत्वरूपत्व तया असच्वस्य; नञ्स्वमावटव्येनाव्राध्यत्रूपस्चामावरूपत्वेन प्राप्न 
वाध्यत्वरूपत्, विहयाय स्वासखयोः स्वाभिटपितपरस्परविरहव्याप्यव्यापक- 
मावविरोधि व्यभिचारम्रदरौनाधम् अवाध्यतरूपसचाभावातिरिक्तलं चेत्य- 
म्रामाणिकानेककल्पनापएवक “* किंरूपं वा स्वम् ?› इत्यादि चोचकरणेन् 
असुघाकारैः आत्मनः अवद्ध पटित्वा कुचो करोतीति प्राचीनामाणकसुख्य- 
विषयत्वमेव सम्पादितम् । 

यच्चोक्तम् “ अत एव आत्मत्वस्यावाध्यवेऽप्रति व्यमिचारापादन परेषा- 
मुपपयते 2 इति तदप्युन्मत्तग्रख्पनयेव ! यतः वादावल्याम् अद्रैतिमिः आद्त्व- 
रूपाव्ाध्यत्वस्य स्वस्य च भिन्रखविवक्षापक्षे असति व्यभिचार उपदार्ितः \ 
अपुधाक्रता तु तयोर्भेदं स्वीक्रत्य व्यभ्त्वारस्योपपनत्मुच्यते | न हि अभिन्नयोः 
परस्पण्यमिचारस्यं कदापि कथमपि अचुन्मत्तः उपपन्ल कथयेत् } आत्मच्वस्पा- 
वाध्यते असति व्यभिचारापादनमिति वचन तु अतीवोपहासास्पदम् । आद्स- 

त्वस्यावाध्यते तस्यातमान्तमवेधव सखन्यभिचारः स्यात्, न अस्टन्तमतवेण | 
अतः आत्मत्वस्यावाध्यत्वरूपते इत्येव वक्तव्यम् । न च असुधाक्ता जत्मत्वस्या 
वाभ्यत्वरूपत्वे इत्येव स्थितं मुद्रकदपात् आत्मत्वस्यावाध्यव्वे इति म्रमादादा- 
यातामिति वाच्यम् । ̂  अनिवैचनीयलस्य सावासावविरुक्षणादिनाऽनिवैचनी- 
यत यत्र यावामावविद्क्षणसदसदिकक्षणव्वादिना प्रतिपनोपाधौ चकाटिक- 
निषेधग्रतियोगिादिना च तस्य निधचनसम्मवः 2 ८ २७१ ) “* जीवन्सुक्तिः 
स्थितप्रज्ञतया गुणातीततया च गीयते ? (६१९ ) इत्यायनेकस्यटेषु घर्मधर्भि- 
मावमयादाञनाभक्ञेन राख्रमयादाऽनग्द्निनिव च अद्युद्धम् असम्बद्ध समुद्धतम्; 
अतः आदमत्वस्यावाध्यते इत्येतस्य मुद्रकदोपाधीनत्वासम्भवेन असुधाकृदोपायत्त- 
त्वावर्यम्भावात् । 

यदुक्तम् ~ “ अतः; स्वासच्वायेरिकतरस्य रूपान्तरं वक्तव्यम् तत्र 
चासं कचचदुपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हैत् तदभावश्च स्म् 7? इति तदपि हेयम्, 
विचारासहत्वात् । तथा हि रूपान्तशमिति कोऽथः ? भिन्नं रूपमिति चेत् कि. 
रूपं कस्मादरूपाद्धिनम् इति विवेचनीयम् । यथाश्चुतै सत्वास्वयोः भिचरूपतवं 
वक्तव्याभिव्यर्थो ठभ्यते । स चायुक्तः । स्तास्वयोः परस्परसिनरूपत्वस्य सर्वा- 
म्युपगतलेन तत्कथन विघानस्यादुचेतत्वात् । 
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वस्तुतस्तु अस्चखधघटकसचतदधटकसयोःसखधटकासचतदवटकासचयो- 
वां एकतरस्य रूपान्तरं वक्तव्यमिति टेख्यम्, अन्यथा चन तु ङेखमयौदाऽन- 
मिन्ञानखूटं प्रन्यकतप्रमदम्रुक्कमेव न तु मुद्रकदोषमूल्कमिति स्म् । तस्य 
कथेचिदुपपनठेऽपि “ खूपान्तर वक्तव्यम् ? इति प्रतिज्ञाय काचिदप्युपाधौ 
स्वेन प्रतीव्यनहंत्वम् असखं तदमावश्च समिति सचधटकाघटकयोरसचयो- 
रेकर्पत्वमेवोपवर्णितम् । तदिद पव॑तस्य वहिनमत्वं साघायामीति प्रतिज्ञाय 

पर्वतो न वहिनमान् ” इतिं कथनवद् व्याहतमेव । कि च सवेन प्रतीवयर्हतवं 
स्वमिति कथने संच्वस्य सखघटितचेनात्साश्रयापात्ः } 

यच ^ तयथा इति प्रतिज्ञाय कचिदुपाघौ सखेन ब्रतीत्यनहत्वाभावस्य 
तस्य शदाद््वादावमावात् जुक्तिरूप्यादौ घटादौचास्चामावो वतैते स्खाभावस्तल- 
वाघ्यत्वामाव प्व । सर तु छ्युक्तेर्प्यादौ वर्तते इति सच्वामावासचासावोभय- 
वत्वं श्ुक्तिरूस्यादा घटादौ च वतते ब्रह्मणि तु नावाध्यत्वरूपस्खासावः, न वा 
कचिदुपाधौ स्वेन प्रतीत्यर्हैत्वम् इति न तत्रातिव्याप्तिः न वाऽसति क्चिदुपाघौ 
सत्वेन प्रवीव्य्ैत्वामावादित्यद्ैतपिद्धिः ”” इतिं अद्रैतसिदैरतुवादकरण तदप्यस- 
द्गतम् । 

अनन्विताथेकेन ¢“ क्रचिदुपाधौ स्चेन ग्रतीव्यन्हत्वामावस्य स्वरूपत्वे 
तस्य रङाोद्धादावभावात् ? इत्यव्यवहितपूर्वैवक्येन सखेन प्रतीत्यनहैत्वाभावस्य 
सचरूपदवोक्तैः जुक्िरूप्यादौ घटाद् चास्ामावो वतैते इत्यनन्तर साभावस्तु 
स्वेन ग्रतीत्यनह॑लामावामाव एवेति वक्तव्यं; ख॒ च सखेन ग्रतीत्यनरदलरूपः 
सयक्तिरख्प्यादौ वतते इति वक्तु न राक्यते; अतः राखाचदक्रमसन्यायमवलव्य 
सत्वाभावस्ववाध्यत्वामाव एव॒ त॒ शुक्तेख्प्यादौ वतेते इति कथनस्य पअ्रतिज्ञा- 
ताध॑विरुद्धत्वात् । एवं पूव क्राचिदुपाधौ सतेन प्रतीत्यनहंत्वामावस्य स्वेन 
प्रतीव्यदैव्वरूपस्य सच्चरूपलवाग्रेडनात् ब्रह्माणि तु न सेन प्रतीव्यदंरूप- 
सं्वामावः इव्यव वक्तव्यम्; तद्विहाय ब्रह्मणि त नाबाध्यत्वरूपस्वामावः 

इति कथनस्यीसङ्गतत्वात् । ब्रह्माणि कचिदुपाधौ सखेन प्रतीव्यनहंप्वाभावरूपस्य 
स्वेन प्रतीव्यहेत्रस्यामावो नास्तीव्येवोच्यते इति चेत् उत्तरवाक्ये न वा 
-कचिदुपाघौ स्तेन प्रतीत्यैव भिति ब्रह्मणि सत्वेन प्रतीव्यहैत्वानिषेधानुपपत्तिः ! 
इत्थं च ब्रह्माणि स्वाभावामावानातिन्याश्चिरिति न वक्तव्यम्, कन्तु सखेन 
ग्रतीव्यनर्हैत्वरूपास्वामावामावान्नातिव्यापिरिति, सति चैवं प्रच्छनं॑वौद्धतवं 
अकरीकृतं स्यात् ; ह्मणः द्रौ नजौ इति न्यायेनासखसमर्थनात् । 
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(+ अत्र रारावेपाणमस्तीति ङब्द्जन्यश्नममादाय असत्यपि क्राचेदटुपाघौ सखेन 
प्रतील्यहंत्वस्यापि सत्न तत्रातिव्यािनेवारणासम्भवः, असति अवाध्यत्ररूप- 
स्वस्यैव विचमानत्वात् स्वामावामावदेवातिन्याधिवारणसंम्वेन प्रकासन्तरानु- 
सरणस्य वैयर्थ्यं च | 

एवं शन्यस्यावाध्यलरूपसच्वसमध्नेनापि वौद्धतवमाविष्कृत स्यात् । 
यदप्युक्तम् ~ ^“ न्यायचन्दिका तु यत्र सखाभावः सचे तत्रासचं नास्त 

यत्रासतत्वामावोञसत्वो ( ते ) ए तत्र सचवं नास्तीति परस्परविरहव्याप्यत्वामावात् 
सत्वाभावासत्वामावयोरेकत्राविसोधात् न व्याघात इति विवेचयति ¡ तथा च 
सत्वासच्ाम्या निवक्तुमरक्यतरूपं सच्वामावास्वाभावोभयवत्वरूपमनिर्वाच्यलं 
मिथ्याचं सुष्टु ठ्मति 72 इतिं 

जत्र हि सौष्ठवं न्यायचन्दिकाभूमिकायामू अद्ुधाकारैः ८८ तत्र मिथ्यालं 
सदसट्िटक्षणत्वमवाधितं? तत्र स्वास्यः परस्परविर्दरूपलेन एकत्र सामा- 
नाधिकरण्य व्याहतभिति न्यायघुधादयः । तत्र यद्यपि न्यायामृतकर्बह्न परा- 

कान्तम् । अद्ैतसि द्विश्च तत्परिहास्परसङ्गेन सत्वमवाध्यखम्, असत्वं कचिदप्युपाधौ 
स्वेन प्रतीत्यनहेत्वमित्यादिरूपेणेव्यनेकरूपस्य सत्वस्यासखस्य च विवक्षणेन 
सत्वास्वयोः परस्परविरहत्वामावमुपपादयति । खघुचच्छिकाऽपि तदेवानुद्त्य 
विडा्दं व्याचष्टे । न्यायचन्दिका तेकरूपमेव सवं तद्विरेष्येव चास गृहीत्वैव 
स्वास्वयोः परस्परविरहरूपत्वं विघय्यति । यत्र स्वं नास्ति-स्ते तत्र 
नास्तं, यत्रासच्वं नास्ति असले न तत्रास्छमिति स््वास्वयोः परस्परविरदहरूप- 
त्वाभावोपपादनेन अतः सत्वासत्वोमयामाव एकत्र न वाधितः, इति सदसाेटश्चणं 
न दुधैटम् । यथा सावामावविलक्षणल्मपि न व्याहन्यते तथा न्यायसुधाविचार- 
धाराया अनुवदेन न्यायचन्िका विरादयति ” इति वाक्येन विदादीक्रृतम् । 
तचः, ब्रह्मानन्दक्रत्घुचन्देकायाम् उक्तं हि छन्दोग्यमाप्ये-^ असतः पदान- 
सिधेयत्वेऽपि नच्युक्तवाक्यस्य तदयुक्तवाक्याधविरोधिधीजनकत्वमालमाविक 2 
मिति राङ्करप्चार्यापदर्दितमनुभव प्रमाणीक्रलय नजघटितेन सदेवेव्यादिना यतऋ 
यस्रकारक्वोघो जन्यते नञ्जघटितेन अस्देवेत्यनेन तत्र॒ तदमावप्रकारकधीय 
जन्यते इति प्रदरधितम् } तेन नञः स्वसममिन्याहतपदा्थविरोधिधीजनकत्- 
नियमस्य तत्रापि प्रसञ्वप्रतिवरेधाथक्स्य नजः स्वाव्यवहितेत्तरवृत्तिपदा्प्रतियोगि- 
कामावज्ञानजनकत्वनियमस्य कामेन न्यायचन्द्िकया च उपद्श्ितनियममनुषद्घ्य 
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दाङ्करमनुमवं चानुसृत्य न्समभिष्याहतवेवर्सच्वपदबोष्यसस्यैव नसमाभि- 
व्याहतासखपदघटकसखपदेन वोधनरूपयेवः अन्यस्यायोगात् इत्य्परत्येव, न्याय- 
-वन्दिका तु एकरूपमेव सच्चं तद्विसोष्येव चासं गृहीत्यैवेत्यत्र न्यायचन्द्रिका- 
पदोत्तर वैटि्टया्थकतराब्दः प्रयुक्तः ! इत्थं च न्यायचन्दिकाप्रदशितप्रक्रियायाः 
सौषए्ठवकथनेनदितसिद्धिम्रदर्दितप्क्रियायाः उपदार्शितद्याङ्कसानुमवविरुद्धतेना- 
सौष्ठवं स्वरसत एव प्राप्तमिति तन्न प्रथग् विवेचितम् । अत एव न्यायचद्धिका- 
-मूमिकायाम् ( ६५५ पत्रे ) ̂“ न्यायसुधोपन्षिप्रसचास्खपरस्परविरहसरूपत्वमादाय 
सदसद्रैटक्षण्यनिरसनं न्याय्वच्िकया यथा समाधीयते न॒ तथाऽन्यत्र | 
उद्रैतसिद्धिस्त यथाश्चुत सखासखपरस्पर विरहरूपत्वमव्याहतं मत्वा सत्वासक््यो 
रूपान्तरमाकवरैति-क्रचिदप्युपाधौ प्रतीव्यनहत्वमसच्म्, अवाभ्यत्वं स्वमित्यादि- 
रूपेण, अतो ज्ञायते-मधुसूदनसरस्वत्वा न न्यायचन्दियेय दृष्िपथमगा ?? दिति 
मन्थेन स्वादायः अघुधाकृता प्रकटेक्रतः। इत्य चात्रहवितसिद्धिपक्चावरम्बनेन 
न्यायमृतसौगन्धविमरैकारैः स्वयमेवद्धैतसिष्टूयुक्तप्रक्रियायाः असौष्ठवरूपासमीची- 
नत्वस्यायुक्तव्ापरपय।यस्य स्वीकृतलात्, वनमादिमिश्रग्रतियिस्तत्र सुनिपुणं 
पराक्रान्तत्वाच न वयं तदयुक्तलवसमधैनायाठनो ठेखनीं पुनव्यौपार्यामः । किन्तु 
न्यायचन्धिकापरीक्षमिव यथावत्करिप्यासः। 

न्याय बन्द्रिक्रायां हि एवसुद्धि चितम् ^“ न च भावलाभावतात्यन्तामाव- 
वत्वासम्भवः, सलास्खाव्यन्तामावयोः परस्परपरिहारनियमा दिति वाच्यम् 1 सच्चे 
तावन स्वमस्ति वृत्तिविरोधात्) न चासं तथा सति सवैदून्यतापातात्। 
एवमसत्वे नासं वत्तिकेरोधात्, न सं विरोधदेवेति सदसतेरेकर्तरनिपेध- 
-स्थेतयविधिलनियमासिद्धेः ? इति 

तत्र न्यायप्रकारिका- 
८ कुते।ऽनिक््वनीयम् --अत आह सख इति । स्बद्यून्यतेति । असखा- 

-धिकरणस्य निस्स्वरूपत्वात् सत्त्वस्थैव दयन्यतापत्तौ तद् धिकरणव्यक्तीनामसचा- 
पातादिल्य4ः । विसेधादिति । अस्ते न सच्चं वर्तितुमह॑ति, स्वास्वयोर्विरोधात् । 
अन्यया स्वाभावारटो घटः स्यात् । सखाधिकरणस वा सखस्यापि घटादिवत् 
सदृव्यक्तित्वादसदाश्रयविरोधाचेत्यथः ?› इति | 

तत्र तावत् “ से तावच सत्छमस्ति चृत्तिविरोधा ?› दरित्ययुक्तम् । 
पञ्चपादिकायाम् -- ““ आनन्दौ विप्रयानुमवः, सव्यत्वं चेति सन्ति 

धसाः अघ्रयक्तेऽपि चैतन्यात् प्रधागेवावसासन्ते 2 इति ! सत्यत्वरय ब्रह्मभि 
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नवेऽपि ब्ह्यधर्मलरूपवृत्तेः तत्र स्वीकारात्, सस्य सखा कलत्वेऽपि बृत्ति- 
विरोधामावात् ! इत्य च स्खाभावस्य सचवान्तम॑विणास्न्यभिचारोपपादनं 
न्यायचच्छिकाक्रृता पद्मपादाचा्यमतविरुद्धवादपसिद्धान्तसम्पादकत्रादयुक्तम् ! 
अतस्तटुपर्दितप्रक्रियाया अत्वन्तासौष्ठवमेव समध॑यति । 

 अननोििगिमककभक 

[वि श 

यवसेदे नाधारधेयमाव इत्याग्रहः तदापि समके ब्रह्मण्येव साभावा- 
सत्वाभावयोः सचेन सखास्खोययामावः एकत्र नावाधितः इति वक्त राक्यतेन 

सत्तपयन्तानुधावनवैयध्यात् ब्रह्मापि स्ववद् व्यभिचारनिरूपक्रवेन विवक्षित 
मेवेति चेद् ब्रह्मणोऽपि सखासावास्चाभावोमयवलत्रेन भिध्यात्वापातेन “ बह्म 
सत्य जगान्मिथ्य् ” ति ईण्डममङ्घापत्तेः । एवमेव ““ न चासत्व तथा सतिं 
सवदुन्यतापातात् ”> इव्यप्यसङ्घतम् । अद्ैतिमिः ब्रह्मणो निधर्मकत्ववादे तत्र 
सत्तवस्यासत्तवेऽपि सहूपतेन सवंद्न्यत्वामावाङ्गीकारात् । एवम् “ अस्ति 
नासत्वं बृत्तिषेरोधात् न स्वं विरोधदिये 7 व्ययुक्तम् । ब्रह्म असदिति वौद्ध- 
वाक्यवोध्य ब्रह्मासतत्वम् असदिति व्यवहाराद् वाधेतत्वाच, असच्ेऽयुपदार्धत- 

दिचाऽसच्वाङ्गीकारावदयम्भावात् | 
[अ (9 + 

दारावेषाणससदिति प्रतीतेव!वामविन तद्विपथीभूतासत्वस्य सत्वङ्धीका- 
साव्धयम्भविन सत्वामाबासत्वामावोभयवत्वस्य कुत्ायसतवे अभविनासत्े 
व्यभिचारप्रदरनानौवित्यात् 1 अवक्रता ““ न्यायच दिका तु सत्र सत्त्वाभावः 
स्वे, तत्रासत्व नास्ति, यत्रासत्यानवऽ्त्वौ ( तये ६ ), तत्र सत्व नास्तीति 
परस्परविरहव्याप्यत्रभिावात् 2” इति अन्ययाञ्नुवादेन स्वस्येव न्यायचन्दिकाक्रतेऽ 

पि व्याप्यन्यापकमय)द्ाऽनभिक्ञतैव प्रकटीक्रता+ परस्परविरहव्याप्यत्वामावादिति 
कथनं तु तदोपयुज्यते यदि यत्रास्त तत्र स्वाभावः यत्र सत्वं तत्रासतत्वमाव 
इति व्याप्तेर्वेघाताय व्यभिचारग्रदनं स्यात् । न चास्या व्याप्तेर्विसोधी न्यभिः 
-चारोऽस्तीति ज्ञेयम् 1 

एतेन सिद्धित्यख्यागतम् ८ यद्रा सत्व एव॒ त्याकद्धैः आत्ाश्चरयदौ- 
पेण स्वसिन् स्वस्यामावात् असत्वस्यासावाचे ॐ ति वचनं परास्तम् । उक्तपञ्चपा- 
दिकया अभेदेऽपि धभधार्भमावस्य स्वीकारेण कमिदााश्चयस्यादूषणत्सूचनात् । 

तया - अदैतसिद्धौ “ काटः सद्ाऽरित दशाः सचैत्रास्ति सत्ता स्तीत्य- 
[क्वो क 

वाधितन्यवहारा५ विदेपे।ऽङ्) कायं इति चेच रवमावविरेपादेव सतैस्योपपत्तेः ” 
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इति वाक्येन सत्तायामपि सतत्वोपपादनेन काचेतखछमावविदोषादेवाधारधेयमावस- 
म्भवेन तुत्रात्माश्रयस्य दोपल्वासम्भवः सूचितः | 

एवं ् घुचन्दरेकफायां सत्तादाव्म्यस्य पक्षतावच्छेदकत्मुक्लवा “ नु ताद- 
दातादास्म्यस्यापक्षत्वापात्तेः तस्य स्वस्मिनभावाव् तादात्म्यस्य तादास्म्यान्तरस्यान- 
वस्थापच्याञनङ्गकायत् इतिं चेन घटाद्यमावस्येव तस्य स्वस्मिन् स्वरूपसम्बन्धेन 
वृत्तिस्वीकारात् घयमव घय नास्वीतिवत् सत्तादात्म्यं सदिति प्तीतेः इत्यादिना; 
अभेदेऽप्याधारधेयमावसमथनं कृतस् । ॥ 

अत एव एतमेवास्वरसमनुसन्धाय सिद्धिव्याख्याकारैः 

५ अथवा निरधमकत्रह्मण्येव तद्मसिद्धः 1 न चैवं तद्रदेव सद्रूपलेनामिथ्यालो- 
पपत्याअ्यान्तर, सधभकतेन पक्षविरोष्णात्; एवं च सधर्मक प्रपञ्चे सत्वाव्यन्ता- 
मावविरिष्टासत्वात्यन्ताभावः सिष्यन् पक्षधर्मताव्रखान्मिथ्यात्वमादायैव पर्यवस्यति न 
तु सहूपत्वमादाय ब्रह्मवत्सद्रूपते, सघमकत्वव्याघातात् । न हि ब्रह्मण इव प्रपच्चस्य 
सदेव रूपं संख्यापरिमाणादिरूपान्तराङ्भीकारादिति ?› इव्यमिदहितं तद तित॒च्छम् । 
ब्रह्मणोऽपि सत्त्वामावासत्त्वाभावोभयवत्वरूपमिध्याक्षणाकान्तलेन ““ ब्रह्म सर्य 
जगन्मिथ्ये 7 ति वेदान्तडिण्डिमस्य संपूणमङ्घापत्तेः | 

क्षै च सिद्धिव्याख्यक्रतैव इदमुपलक्षणम्; वस्तुतो ब्रह्मभिन्ने दयून्य- 

वादिभिरस्माक् साम्यमिष्टमितव्यपि वोध्यम् ‡ इत्यादिना ब्रह्मभिननेऽपरतते द॒न्य- 

वादिसाम्यमङ्खक्तम् | 

असुधाक्रताऽपि तत्रैव ¢ शून्यवादिभिरपि शूल्यत्वमावनानिवत्यनिमपि 
वियदादीना यावत्सत्यवासनं सत्यत्वाङ्गीकारेण व्यावहयारिक्व्यवस्याया उपपादनात् 
विज्ञानरूपा्ममिध्यात्वमतमेव शून्यमतापिति वार्भितम् । 

ग्रकरेते च ब्रह्मणः सत्वामावासलामावोमयवत्वरूपमिथ्यालसम्थ॑नेन परतत्व- 
रूपब्रह्यविष्येऽपि साम्यसुपदर्दितम् । तेन “८ सौगतव्रह्मवादिनोरेप विरोषं ? 
इत्यादिना ` ज्ञानज्ञेयरूपं स्व॑ जगत्सत्वामावासल्वामावादिरूपानिव॑च्यत्ववत् 
सौगतो मन्यते । बरह्मवादिनस्तु विज्ञानपत्रह्मव्यीतपिक्त सर्मभनि्वव्यिभिति सगिल्ते 
इति खण्डनकारप्रदर्चितं सौगतनरह्यवाद्धिकक्षण्यं निराकरव्य अद्रौतिनां बौद्धल 
स्पूर्टक्रतं स्यात् । 
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यच्ात्राथान्तरतत्परिह्ारखकथनं तदप्यतिहेयस् ब्रह्मणोऽपि “ एंक्मेवादिती- 
यम् ? “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” ‰ अणोरणीयान् महतो महीयान् 7 एकी- 
देवः सर्वभूतेषु गूढः “ एकस्तथा सवैग्ृतान्तयात्मा ‡ इत्यादिना संख्यापस्मिणा- 
दिरूपान्तरप्रतिषादनेन तस्यापि जगत इव सट्रुपत्वासावापत्तेः । 

.इत्य च न्यायचच्िकग्रदर्धितप्रक्रियाणामतिनिदेख्तया न ताः न्यायस्ुधा- 
न्यायागरृतकासादिभिः पूर्वपक्षतया सयङ्धिता न वा द्धैतसिद्धिकारादिमिः 
सिद्धान्ततया सनिभरणुष्टिखिताः सति चैवम् अयुघाकाराणां तव्मरौसनम् “ अहो 
रूपमहो ध्वनि ?? रित्याभाणकं स्मास्यति । इत्यं सिकताकूपखननायासेन । 

अनयैव दिका चिल्ुरव्याद्युक्तमपि निरस्तम् । 

इदं पुनरवभैदाटम् असुधाकरतः यदृबाठसंधेनापि सबोधम्} सदसद्धि- 
छक्षणल्मिथ्यालोपपादनम् इति शिरोखेखे उपक्रमर्ये सदसदिटक्षणत्वरूपा- 
निवैचनीयत्स्य मिथ्याते न कोऽपि ख्क्षणदोषः इत्युपसंहारवाक्ये च सदसष्टि- 
खक्षणलस्य मिथ्यालाज्लीकारे असम्मवरूपट्क्षणदोषस्य स्षुटत्रान रक्षणदोष इति 
कथनम् पृथिव्याः गन्धवत्वस्य मिथ्याले असम्मवरूपदोषस्य स्फुटलेपि न कोऽपि 
दोषः; इति कथनं यथा अकौदाल्यापादकं तथेवेति बोध्यम् । 

एतेन (अ. घु. २०२ पतने) “* सत््वात्यन्तामावासत््वाव्यन्तामावोययरूपस्यैव 
सदसद्धेक्षण्यस्य मिथ्यात्वरूपत्वस्वीकायात्, सत्तवस्यावाध्यत्वरूपस्य बह्ममात्र- 
निष्ठस्यैकतवेने ? त्यपि निरस्तम् । अवाध्यत्वस्यासत्साधारण्येन मवदङ्कीकृतस्य 
सत्तवरूपत्वायो गात्, असत्साघधारणस्य तस्य ब्रह्ममात्रानिष्ठत्कयनायोगश्च । अ. 

सुधायमिव (४८ पत्रे) ° तुच्छस्याप्यनाध्यत्वात् ॐ (५० पत्रे) “ यद्यप्यसता ऽपि 
वाध्यत्वाभावा ?› दित्यादिना अनेकस्थटेषु असतोऽ प्यवाध्यत्वसमर्थनात् | 

यत्तु ५ अवाध्यताऽ्नधिकरणत्वस्यैव असदैटक्षण्यपदाथत्वात् असद्रैलक्ष- 
ण्येऽ सत्पदेन क्चिदुपाधौ सत्वेन प्रतीव्य्हैत्वस्य सत्तादात्म्यपय॑वसितस्य अवा- 
ध्यत्वाभावरूपस्य चैव संत्त्वासत्वोभयामावपदाथंत्वात् ? इति तदयुक्तम् । असत्प- 
देनेत्यनेन क्चिदुपाधौ सत्वेन प्रतीत्य्ैत्वस्य सत्तादासम्यपर्यवसितस्य असत्पद- 
ग्रतिपाचदसुपदरितम्, तेन च असत्वामावो नाम क्राचिदुपाधौ सत्वेन ग्रतीय- 
नदेत्वं सत्तादात्म्यामावो वा स्यात् । न चैतद्युक्तम्, त्वदाचर्यैः त्वया च पूर्व 
काचिदुपाधौ सत्वेन प्रतीव्यहंत्वस्य सत्तादास्म्यस्य चासच्वाभावरूपोक्ते; ॥ 

॥ 8.2. र # ॐ क 
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विंदख् एवं सति सत्ताद 1 त्म्यस्य असत्त्वरूपत्वे तस्यावाध्यत्वाभावरूपत्वकथनमयुक्तं 

स्यात भसतः पूर्वमवाध्यलाद्वीकारात् । एवं श्युक्तिरजतदेः सत्तादात्म्यस्य 

सत्त्वेन प्रतीत्यस्य च त्वत्सिद्धान्तत्वेन सत्तादात्म्यस्पासत्पदाथत्वेन दयु 
रजतदिरसत्त्वापत्त्या तवात्सख्यातिवादितवस्यैव प्राप्त्या असत्छ्यातिनिरयाकरणाऽ 
योगः 1 अपि च रतभूषण्याम् ^“ सत्तादादम्यमात्रे जगव्यध्यस्यते . - . सत्तादा- 
स्याभवे तुच्छत्वप्रसरक्ते वारयितुम् । असद्विखक्षणतं स्थाप्यते ?; हइद्यक्तम् । 
असुधायां च सत्तादास्यस्यासत्पदाथत्वसुक्तम्र् अतः स्फुटो विरोधः । अन्यच्च 
संत्वामावः यदि भूषण्युक्तदिशा सत्तादात्म्याभावः तर्हिं असत्त्वामावः सत्तादा- 
सम्यरूप एव वक्तव्यः । तथा सति तयोः परस्परन्याधातो दुष्परिहिरः । तथा 
सत्तादालम्यस्य असत्यदा्थ॑त्वकथनं सच्वामावासत््वासावोमयरूपत्वकथनं च सर्वथा 
व्याहतम् । 

य्चोक्तमसुधया ““ सदसद्धिनत्वख्यातिरूपानिवनचनीयत्वनिरुक्तिः ? इति 

दीभवस्याधस्तात् ( अ. २२० प ) «° अनि्व्वनीत्वं ( नीयत्वं १) तु सदसद्वि- 
नत्वस् | तच्च सत्त्वाव्यन्ताभावसमानाधिकरणासत््वामावमात्रम् । तत्र समानाधि- 
करणेति विदेषणमसत्वस्य । तेन च ्ुक्तिरूप्येऽसत्वादिनामपि ( त्ववादिना- 
मपि ?) सत््वेनप्रतीतिमङ्गीकुबौणानामपि दृष्टया ड्क्तेरूप्यद्ृष्टान्तसिद्धिरनुस- 
न्येया । तत्न सतत्वाभाववैश्िष्टासत्वाकारेण चोक्तविरिष्टसिद्धया निददीनत्पि- 

सेधः ?› इति । तच अनि्वचनीयतस्य ख्यातिरूपत्वायोगात् अधस्तदसमथ॑ना- 
श्वासम्बद्धप्रखाप एव । दैतिमिः श्यक्तेरूप्ये सत्वामावाविशेष्टासत्तवस्य स्वीकरृत्वेन 
तत्र सत््वामावविशिष्टासत्वास्वीकारेणेति कथनमसङ्खतम् । किच्चोक्तविशिष्ट सिद्धौ 
निदश्चनत्वस्य विरुद्धत्वात्तद विरोधकथनमप्यत्यन्तासम्बद्धम् । 

किच्छ किमधमयं विचित्रो विरिष्टासावः साध्यते । किमसत्वमात्रामावस्य- 
विङेष्यामावस्य दैतवादिभिः जगव्यङ्खीकृतवेन सिद्धसाधनतेोद्भाव्येतेति भयात् 
तत्परिद्यारार्थम् उत प्रयोजनमनपेक््य एवमेव, आये विरोषणविवक्षणेऽपि दरैतवादिमिः 
सत््वाद्यन्ताभावरूपविदषणस्य असत्तवरूपविरोष्यस्य च जगत्यनङ्गीकारेण मिशिष्टा- 
भावस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनताया दुरुद्धरत्वमेव । दविर्तीयेऽनथकासम्बन्धग्ररप- 
कारित्वेन निग्रहस्थानापातः । नापि दृष्टन्ते साध्यवैक्ल्यपरिहाराथम्, द्वैतमते 
विशेष्याभावमात्रसाधने यथा द््टन्ते साध्यवैकल्यं तथा विरिष्टाभावसाधनेऽपि 
दृष्टान्ते साध्यमैकल्यं स्थिसमेव 1 न वा अद्रौतमते बाधपरिद्रारार्थमिति युक्तम् 

॥कष्क्कष्काक या क 1 
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विदोष्याभावमात्रस्यैवावाधितत्वात् | नाप्यद्रेतमते दृष्टान्ते साध्यवैकल्यपरिहासार्थम् 
कैवरासत्वाभावस्य साध्यवेऽपि चृष्टान्ते साष्यवैकल्याप्रसक्तेः विरेषणामावप्रयुक्त- 
विदिष्टामावसाधनग्रयासो विपठटः । कच्ात्र ““ ञ्युक्तिरूप्यादौ सततवसमानाधि- 
करणासत्तवस्यास्वीकरिण सत्तवामावविरिष्टासत्वस्यास्वीकायात् "” इति वाक्यम- 
सङ्खतम् । सतत्वसमानाधेकरणास््वास्वीकारस्य सतत्वाभाविशेष्टासत्तवास्वीकारं 
ग्रत्यप्रयोजकलत्वात् सतत्वसमानाधिकरणासत्त्वस्वीकारस्य कयाश्चित् स्याच् न च 
तथा वक्तं राक्यम्, ्युक्तेरूप्ये्धैतिमिः सर्वया असत्वाजनङ्धीकारात् । वस्तुतस्तु 
हटद्ानिवैचनीयत्वस्य ब्रह्मसाघारण्यात् तस्याप्यनिवैचनीयत्वस्य वज्ञठेपायितत्वेन 
«५ ब्रह्म सव्य जगन्मिथ्या ? इति सिद्धान्तः समूख्मुन्मूच्तिः । खण्डनकार~ 
प्रदर्चितस्य सौगतब्रह्यवादिवैरक्षण्यस्यापि निरासेन प्रकटबैद्धत्वमेव समर्थित स्यात् 1 
सत्वामावविरिष्टो यः असत्वामावः तद्रत्तवं मिथ्यात्वम् इति प्राचीनमते कथाश्चित् 
ज्रष्यणिं सत्वामावरूपविदोपणामावाद्िशेष्टरूपस्य मिध्यात्वस्यामावेन ““ ब्रह्य सत्यं 
जगन्मिथ्या 7 इति कथनं सौगतव्रह्मवद्िविटक्षण्यकयनम् ! तेन वौद्धत्वप्रच्छादनं 
च स्यात् । तत्पक्षे ब्रह्ममिध्यात्रवादित्वस्य ब्रह्मणि भावरूपधमीनङ्गीकारेण 
सत्वाभावासत्त्वामावोमयवत्वस्यावद्यमङ्खीकार्यतया जगत इव तस्यापि मिध्यात्व- 
वादिन एवाद्ैतिनोऽपि इद्युपपादनसपिश्षत्वात् ! किं बहुना एक व्याघातापदनवाय 
ग्रचृत्ता अ-सुधा परदतान् व्याघातान् स्वीकरोति ! मन्ये च एवेविधानवलोक्यै- 
वोक्तं “ विवेकश्चष्टानां भवति विनिपातः इतमुखः इति । एतेन मावामाव- 
(विरक्षणत्वं मिध्यात्वमित्यपि निरस्तम् । 

यचोक्तम् ( अ. २०१ प. ) “ अविद्यापरिणामस्य विश्वस्य न मावरूप- 
त्वमभावरूपत्वं वा सम्भवति ?› इत्यादि तदयुक्तम् । प्रत्यक्षेण सौपुप्तानुभवेन 
विवरणेोपदितानुमानैः अथौपतच्या च महता प्रयासेन अज्ञानस्य भावरूपत्व- 
समर्थनात् परिणाम्युपादानोपदेययोः सरूपत्वनियमेन मावरूपाविद्याकार्यस्य 
जगतोऽपि भावरूपताया एव वक्तव्यत्वात् । न च अविद्यायाः मावलवोक्तेः अमाव- 
त्वानधिकरणत्वमेवा्॑ः प्रमाणान्यमाववैटक्षण्यमव विषयीकुर्वन्तीति वाच्यम् । 
सर्वेषामप्यमावाना घटवति मूते मासमानाना घटामावादीनां चाज्ञानपरिणामत्वेन 
परिणामिकारणतत्कायैयोरेकरूपतेनाज्ञानस्यामावविख्क्षणतायोगात् । तथा चा- 
ज्ञानस्य तत्कायोणा च मावामावविरक्षणतृतीयप्रकारताकथयनमयुक्तम् । चतु 
ग्रकारस्य तृतीयप्रकारत्रकथनमप्यदेताद्धान्ताऽनमिज्ञानमूख्कमेवासुधायाः 1 
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यच्चोक्तं तत्रैव ““ अभावस्यासत्पदा्थत्वमेव गतिः 7? इति । तेन हि 
द्ितीयामावरूपद्रैतस्य विदोषसामान्यामावरूपनिरवेरोषत्वस्य असदूपत्समर्थनेन 
साघु समर्थितः स्यादद्रैतवादः निर्विरोषचैतन्यवादश्च। कि चैवं लन्मतरीत्यी 
उद्रैतस्यातत्वरूपत्वेन त्वद्मणीतप्रनन्धानां ^“ उद्रैताऽतच्छद्युद्धिः ” “* अद्रैताऽ 
तत्सुघा ?? इत्यन्वथकनामकरणमेव युक्तम् । मन्यामहे च॒ अद्रैतश्रद्धाख्वः 
तिरस्वुर्युरिति भयादेव मवताञ्वथ॑कसंज्ञाकरणं विहयाय पारिभाषिकरसंज्ञा 
कृर्तति । 

यच्ासिदहितम् ८ अ. २०१) “^ तथा च न मावामावान्यतर विरक्षणत्वमत्र 
सदसद्विरक्षणत्वम् । किन्तु मावामावोमयवैटक्षण्यमेवेति नात्र सिद्धसाधमम्, 
अथीन्तरता वा 2 इति । तत्रेदं वक्तव्यम् उमयवैरक्षण्यमित्यस्य किमुभयत्वाश्रय- 
निष्टप्रतियोगिताकमेदवत्वम्थः उतोभयत्वावच्छिनप्राततेयोगिताकमेदवत्वम् अघे 
मवि अभावे च तस्सिद्धमेवेति सिद्धसाधनं दुवोरम् ॥ 

द्वितीयेऽपि एकं नोभयमिति प्रतीतेः प्रवयेक॑ं व्यासज्यल्त्तिधमोवच्छिनप्रति- 
योगिताक्मेदस्य सकठ्तान्निकसम्मततेन प्रत्येकं मवि अभवे च भावामावोभय- 
ल्वावच्छिनप्रतियोगिताक्सेदसत्वेन सिद्धसाघनताया बज्खेपायितत्वसम्पादनमेव 
कृतं स्यात् । एकं नोमयमिति प्रतीतेः ग्रामाण्यनिर्वाह्याय उभयवैरक्षण्यमित्यस्य 
उमयत्वनिष्ठपयं पिसम्बन्धाञ्च्छिनाञ्चच्छेदकताक्यरतियोगिताकमेदबोधकताया 
एव वक्तम्यत्वेन भेदस्य प्रतियोगिताअ्चच्छेदकतावच्छेदकसःम्बन्धेन प्रतियोगिताव- 
च्छेदकवत्येव वृत्तिषेरोधात् प्रयेकं मावस्य अमावस्य वा पयीप्रिसम्बन्धन 
उभयल्वाऽनधिकरणलतवेन तत्रोपद रितोभय॑वैरक्तण्यरय निष्प्रत्यूहत्वात् । 

वस्तुतस्तु ५ न मावामावोभयवेकक्षण्यमत्र सदसद्विटश्षणत्वम्, किन्तु 
मावामावान्यतरविल्क्षणत्वमेवेति नात्र सिद्धसाधनमथौन्तर वा ?› इति अद्ैतिभि- 
वक्तव्यम् एतत्प्षे भावामावान्यतरविर्क्षणत्वं नाम॒ भावामावान्यतरत्वनिष्ठस्वरूप 
सम्बन्धाअवच्छिन्ाज्च्छैदकताकम्रतियोगिताकमदवत्वं तच प्रतियोगितावच्छेद्- 
कतावच्छेदकेन स्वरूपसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकीभूताऽन्यतस्त्ववति मवि 
असावे वान सम्भवतीति न सिद्धसाधनाऽवकाराः इति कथचिदक्तं॑युक्तम् परं 

सकल्तान्तिकमयादोष्ुनेनेव प्राप्ासखामा वराकी कथं तान्त्रिकमयोदानु- 

सारि तद विरुद्धं वा तक्रं ्रतिपादयेदुधा । 
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यदपि ‰ एतेन विवादपदं सदसादिक्षणं टृस्यलवादिति सदसद्धिश्षणत्वेऽ 
नुमानग्रमाणमपि व्याख्यातमिव्युक्तं तदपि निरस्तम् स््वास्त्रयोः परस्पसविरह- 
रूपत्ससर्थनेन शुक्तेरूप्यादौ कचिदुपाधौ स्वेन प्रतीव्यर्हैतस्य तद्नहैतस्य चा- 
सम्भवात् ट्घुचन्द्रिकाद्युक्तदिद्या स्तवेऽपि स्वाङ्खीकारेण अस्तेऽपि स्वाङ्गी- 
करेण सच्वामावास्ामावोभयवत्वस्य सदसद्धिटश्षणलस्य वा स्वे अस्वे वा 
असम्भवात्साध्याप्रसिद्धेवैज्रस्पायेतव्वात् । 

एतेन “* अयमेव न्यायः सासे एक्वस्तुनिष्ठात्यन्तामादप्रतियोगिनी 
धम॑लादित्यनुमानेऽपि । तत्र वस्तुपदेन सत्पदार्थो वा विवक्ष्यताम्, ध्मानं वा, 
उमयथधाऽपिं स््वासत्वायोरेकत्र सद्रूपे बऋ्यप्युक्तरूपयोरमभावात्, धर्मिमात्र विवक्षायां 
तु श॒क्तिरूप्यादौ सामानाधिकरण्यमिति न व्याघातः > इत्यपि निराकृतम् । 
वस्तुशब्देन सत्पदाथविवक्षया ब्रह्मणः स्वाभावासत्वाभावोभयवत्वरूपमिध्यात्व- 
वर्णनेन ““ विज्ञानरूपात्ममिष्यात्मतमेव शून्यमतम् 2 इति स्वयं कण्ठ्खेणो- 
द्धोषितत्ेन सौगताद्रैततयेोरैक्यापातात् सदे सचामावः व्याहतः इद्युक्त 
दोषस्य सहूपे सत्वामावोक्तेमत्रेण कथ पररः । किञ्चैव वन्व्यायाः पुत्रवत - 
मिद्युक्तिमत्रेण मम माता वन्ध्येति वक्येऽपि व्याघातपरिहारग्रसङ्खः ! 

धर्मिसात्रविवक्षया ज्ुक्तेरूप्यादौ सामानाधिकरप्यकथधनमपि व्याहत 
स्वास््वयोः ^' तत्र चासत्वपर् ?› इत्यादेना परस्पर विरहरूपत्वस्य स्वयमेव 
समथेनात् । तथा अद्रैतसिद्धिप्रदर्दितप्राक्रेयाया असौष्ठवस्यापि स्वयप्नुपपादनात् 
न्यायचन्द्िकाप्रदरितग्रक्रियायां अपि प्छपादिकाविरुद्धतेन अनादरणीयतया 
स्वास्वयोः परस्परविरुद्धत्वाव््य॑म्भवेन श्युक्तिरूप्यादौ तयोः सामानाधिकरण्य 
कथनस्य व्याहतत्वात् । 

यच्चोक्तम् ¢ ब्रह्मणि सहूपे निर्ध॑मके प्रमेयत्वाभिधेत्वयोरप्यमावेन तत्र 
साध्यस्यापि सत्वात् नानैकान्तोऽपी 2; ति तदप्ययुक्तम् । निर्ध॑म॑कल्वस्य बह्मणि 
मावामावाभ्यां “ मूको ऽ हमि ? तिवत् स्वन्याधातात् । यदि निर्धम॑कलत्वरूप- 
धर्माऽप्यनेनैव निषिध्यते इत्युच्यते तर्हि सकोऽहमिति वाक्येन मूकोऽमितिवाक्यमपि 
निषिध्यते इति समम् । 

यदि च ¢“ निर्धर्मकत्वस्य धर्मरूपतवे घर्मतेनैव रूपेण तन्निषेधस्याद्धितीय- 
वाक्ये दवितीयामावरूपद्वितीयनिषेधस्येवोपपत्तेः 1 अन्यथा विदेषल्वावच्छिननिषेध- 
ग्रतीतेसुपपत्तेः इत्युच्यते तदा सकोऽहमित्यस्य वचनत्वे वचनवेनैव स्पेण 
तनिषरेधस्योपपत्तेरितव्यपि वक्तुं शक्यत्वेन सखन्याघातवातौविनोपग्रसङ्घात् । 
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यदि वा अमाव्स्यांधिकरणस्वरूपत्वपक्षे निधंमकत्वस्य ब्रह्मस्वरूपानतिरे- 
कितया न तेन सधमेकत्वापत्तिरित्युच्यते तदा वचनसामान्यामावस्यापि अधि- 
करणस्वरूपलेन न व्चनाभाववचमित्यपि सुवचम् । धममावधरमयोधंम॑लेन एक- 
रूपेण निषेधसम्म्वेऽपि मूको ऽहमिल्यत्र वक्तृत्रतदमावयेरेकरूपेण निषेधाभावात् 
व्याघातोपपत्तिरिति न वाच्यम् । मुकङष्देन वचनत्वेन वक्तृत्वत्वेन रूपेण एके- 
नैव मूकोऽदमिति वचनतदितरवचनयोनिषिधेन व्याघातोपपत्तिरिति साम्यात् 
व्याघातवातच्छिदमिया ब्रह्मणि निधमकल्वाङ्खीकारायोगात् | 

किच्ध निर्ध्मक्त्स्य निधर्मकत्वप्रकासप्रमाविपरयत्सपेक्षतवेन नि्ध्मक- 
राब्दामिधेयत्वसपिक्षलेन च अभिधेयतप्रम्यत्वयोरावर्यकतवेन तन्निधेधायोगात् 
मेयिद्धेमान पक्षत्वात् बरह्मणः निधर्मकलप्रकारकम्रमाविपयत्वाभवि निधर्मकलत्वेमेवं 
न सिष्येत् । अन्यथा घटादेरपि निधेर्मकलं स्यात् 1 इत्य च प्रमेयादावनैकान्त्यं 
दुष्परिहरम् । ब्रह्मत्ाब्रह्मतले एकधार्भिनिष्ठाव्यन्तामावग्रतियोगिनी धर्म्यात् 
रूपरसवदित्याभाससमानयोगक्षमत्व च । 

ब्रह्मण्युभयामावस्यापीष्टत्वात्पक्षसमत्वकथनं तु नास्मिन् पक्षे युज्यते ब्रह्म 
वादिना ब्रह्मणि ब्रह्मलाभावाङ्खीकारायोगात् । 

एतेन “ घटादिकम् अनिवेचनीयम् अधिष्ठानज्ञानप्रयुक्तामावग्रतियोग्य- 
जञानपरिणामलतात् संग्रातिपनवद् 7 इव्यपि परास्तम् असिद्धेः दृष्टान्ते साधन- 
वैकल्याच । 

यदु क्तम् “ एतेन सच्चेन्न वाध्येत असचेन प्रतीयेतेत्यथ।पत्तिरपि ज्युक्ति- 
रजतानिवचनीयताया ग्रमाणम् ” हति । तन; अस्य तक॑तेनार्थाषत्तिरूपत्वा- 
मावात् । नचास्य वाक्यस्य प्रतीतिबाधान्यथानुपपत्तिरूपार्थापत्तवेव तात्पर्यमिति 
वाच्यम् । तावताऽपि विमतं सदसद्धिकक्षणं बाध्यत्वे सति ् रतीयमानल्वाद् इत्यनुमान 
एव प्यैवसानेन तस्य च दृष्टान्ते साघ्यवेकल्यप्रददौनादिना दूषितखात्, अथीपत्त 
पृथक्प्रामाण्यामावस्यानुपदमेव समध॑यिष्यमाणत्वाच । अस्तु वा अथीपत्तेः प्रथ- 
कप्रामाण्यं, तथापि “ न च श्रान्तिविषयो रजतमस्दरूपं भवितुमर्हति तस्य तदुपा- 
दानाज्ञानाविषयत्वात् तननिवतैकज्ञानाविषयत्वाच्च ? इति असुधा स्मृतिभरंशमूरैव । 
तदुपादानेत्यत्र तत्पदेन असदिवक्षणे तस्योपादानाप्रासद्धेः रजतविवक्षणे 
दुक्तिप्नतम् असद्रूपं न भवति तदुपादानाज्ञानाविषयत्वात् तनिवर्तकज्ञाना- 



न्यायसुषासण्डनम् पप 

विषयत्वाद् इत्यनुमानद्रयस्यापि असति व्यभिचारः ¡ वस्तुतस्तु भान्ति- 
विषयो रजतम् असद भवितुमहति तदुपादानाज्ञानाविषयत्वात् तनिव्तंक- 
ज्ञानाविषयत्वाद्रा रादाविषाणाय्यसद्रत् इव्यनुमानेन श्रान्तिविषयरजतस्यासद्रूपत्वमेव 
सिष्येत् । तथा च स्वप्रातिकूल्यमेवाचरितं स्यात् श्रष्स्मृत्या अद्ुधयेति 
विज्ञेयम् । 

यच्चोक्तम् ‰ तथा च श्ुक्तिरूप्यािक यदुक्तरूपमसद्रूपं स्यात् तर्हिं न 
वाध्येत वाध्यते तु अतः सद्िकक्छणम् > इति । तत्र चरमः यदीद वचनं सचचेन्न 
बाध्येतेति तर्यस्यैव पुनः ग्रददीनं तदा सदहूपत्वस्य प्रागापादकल्मुक्त्वा तत्क्षण एव 
एनः तत्स्थाने असद्रूपत्वस्यापादकलकथनेन स्प्रतिभ्रंरास्य पराकाष्ठा समासादिता 
स्यात् । यदीदं तर्कन्तरं तदा तकङ्खेषु आपादकविपयैयप्यवसानस्य मुख्यतया 
असद्रूपत्वस्यैवापाद्कत्वेन अतः असद्विरक्षणमिच्येव वि पययपथवसानस्य कर्तैव्यत्वे 
८ अतः सद्विक्षणम् ? इति अनापादकविपर्ययपर्यवसानकरणेन तर्कस्य पञ्च 
माङ्गविनाद्यात् बुद्धिप्रणारस्यापिं पराकाष्ठा समासादिता स्यात् ” इति । 

किच्छ ८ तत्र संदचेदितव्यत्र सत्पदार्था न सत्ताजातिविरिष्टम्, अवाध्यम्, 
ब्रह्म वा, किन्तु सद्रपम् । तच तत्तद्धिवर्तापादानमधिष्ठानस्वरूप सदात्मना भास- 
मानं ब्रह्मैव, यस्याखण्डासना साश्तात्कारोज््ञानादिनिवतैकः > (अ. प. ४९) 
इत्यपि व्याहतमेव । पूर्ववाक्ये सत्पदार्था न ब्रह्मद्युक्त्वा॒क्रिन्तित्यादिना सदा- 
त्मना भासमानं ब्यवेति ब्रह्मण एव सत्दाथैलकथने व्याहतः स्फुटत्वात् । तथा चं 
सद्विरक्षणमिव्यस्य ब्रह्मविखक्षणमित्य्थः स्यात् । तथा च त्वस्य जगति सिद्ध- 
सखेन सिद्धसाधनतायाः स्थै्यसपादनेन द्रैतिनमेवायुक्ूल्यमाचरितम् ! कि 
सचचेदित्यत्र सस्पदार्थः कः इति प्रश्चस्य * किन्तु सद्रुपम् › इत्येतदनुत्तरमेव । 
तत्रापि सहूपमित्यल् सत्पदाथेः कः इति प्रश्नस्य तदवस्थत्वात् 

५ यद्यप्यसतोऽपि बाध्यत्वाभावाद् बाध्यत्वादेवासद्धेरक्षण्यमप्यथै 
सिद्धम् „> (अ. प. ५० ) इति कथनमपि व्याहतमेव । असत्वस्य तरैकाडिक- 
निषेधग्रतियोगित्वरूपत्वात् बाध्यत्वस्य च ग्रतिपनोपाधौ त्रैकाञ्किनिषेधग्रति- 
योगितरूपत्वात् । तथा च बाध्यत्वं ॑व्याप्यम् अस्वं व्यापकमित्यायातम् । 

सति चवे व्याप्यविरेषेण व्यापकसामान्यामावसाघनस्य व्याहततात् । न हि 
पुथिवीत्वरूपन्याप्यविरेषेण द्रव्यल्वसामान्यासावसाधनं न व्याहतम् । वस्तुतस्तु 
८८ सत्वामावस्त्ववाध्यत्वामाव एव 7 इति पूवमुक्तत्वात् । अस्वापिव्यत्रापि 
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सत्छस्याऽभावोऽस्वमिति ब्युत्पच्या ननः स्वसमभिन्याहतपदा्ग्रतियोगिका- 
मावबाधकत्नियमानुसरिणासखस्याबाध्यत्वामावरूपत्वात् ! अवाध्यत्वाभावश्च 
बाध्यत्वमेव । तथा च जगत् असदिखक्षणं वाध्यत्वाभाववत्-वाध्यत्वात् इति 
विरुद्धमेव । 

उक्तं हि अद्ुधायामेव * चिदु पाधौ त्रैकाटिकनिषधम्रतियोगेत्वमस्वम् 
तदभावः सत्रम्, स्वं तु मिध्याल्घटकमबाध्यत्वमेव ?› (अ. प॒ ७२) इति । 
यच्चोक्तम् ‰* असत एव श्रमे भानं मवतु ?? “ˆ असत एव रजतदिः सखेन 
मानसभवाचेति राङ्कावारणार्थम् असचेन प्रतीयेतेति प्रसङ्खान्तरमत्रानुसन्धीयते ? 
(अ.- प. ५०) इति तदपि व्याहतम् । प्रे ““ असद्वैरक्षण्येऽसत्पदेन 
क्चिदुपाधौ सेन प्रतीत्यहेत्वस्य ?› ( अ- प. २०३) इति प्रन्थेन असतोऽपि 
सेन म्रतीतेः असुधयैव स्वीकारात्  अस्चेन प्रतीयेत ? इति तर्कस्य 
व्यापिरूपाङ्गविकट्तवेनामासलत्वात् । 

यदपि कथितम् ¢ “तत्र न प्रतीयेते? व्यत्रापा्यमानाअ्प्रतीतिः सदात्मना 

स्वेन वा+ अपरोक्षतयावाओ्प्रतीतिरेव । तत्र श्युक्तिरजतादि यदययसत्, तर्हि 
तस्याविघादृन्नतिरूपविकल्पाख्यग्रतीतिरेव स्यात्, न त्वपसोक्षविपर॑यविषयता; 
अन्यथाविपर्ययविकल्पमेदेन इत्तिगणनायोगः; विपयैयस्याप्यसव््रतीतिविषयत्वा- 
विदेषात् ? ! (अ. प. ५० ) इत्यादि तदपि व्याहतम्, विकल्पविपर्ययोः 
अदैतमतेऽपि असद्विर्क्षणलेनासद्तीतिविषियलायोगात् । एवं न प्रतीयेतेव्यत्रा- 
पा्यमाना अप्रतीतिः नाषरोक्षम्रतीव्यमावखूपेति वक्तुं इक्यम्, निव्यातीन्धेयाणा- 
मस्द्वैरक्षण्यासिद्धिमरसद्धात् । किन्तु परोक्षापयोक्षसाधारणमप्रतीत्यभावरूपैव । एवं 
च  नरद्िरसे विषाणमस्तीति वाक्य तु विदेपणसम्बन्धमात्र बोधयति, स 
नवासनेवा्नुयोगिमात्रस्य तत्र स्तेऽपि । सर्वथा तु नेद प्रत्यक्षम्; इति शब्दात्, 
तद्वोधो न दोषाय ” (अ. प. २३२) इति अघुधयैव स्पष्टममिधानात् । असतः 
स्तवेन परोक्षम्नमरूपम्रतीतैविषयत्वम् असत्येन परोक्षप्रमारूपम्रतीतिविषयतवं 
चास्त्येवेति असच्ेन्न प्रतीयेतेति तर्कस्य व्याधिविकर्त्वेनाभासत्वमेव । सति चैवं 
परोक्षे लन्यथाख्यातिरित्यादिप्रन्थेन ्मविषयसंसगैस्य न प्रातिमासिकत्वं न वा 
असत्त्वं किन्तु सत््वमेवेति कथनं स्वन्याहतमेव । 

यच्चाभिदहितम् “ स्वेथा तु ग्रमाणजन्यप्रव्यक्ष - परोक्षज्ञानविषयतवं रमे भास- 
स्य््स्वे प्रतिबन्धि 7 (अ. प २३२ ) इति तदतिहेयम्, शराविषाणमसत् 



न्यायपुधामण्डनम् ५७ 

इत्याकारकदाब्दप्रमाणजन्यासत्वप्रकारक्परोक्षज्ञानविघलत्वस्य असत्यपि स्त्वेना- 
सत्त्वाग्रतिवन्धित्वात् | 

किच्च ग्रमाणजन्यप्रव्यक्षपरोक्चज्ञानविपयत्वमिव्यनेनान्यतरपदाघय्तिन हि 
एकस्येव ज्ञानस्य म्रमाणजन्यत्वं रत्यक्त परोक्षत्वं च विशेषणमिति ज्ञायते ! तच 
ग्रव्यक्षत्वपरेक्षत्वयेर्विरुद्धत्वादयुक्तम् । 

अपि च; एव सति असच्चेन प्रमीयेतेति तकेस्वरूपं स्यात् तथा च शुक्ति 
रजतमसचेन्न प्रमीयेतेति व्याहततरमुक्त स्यात् । किद्चेयमसुधा विक्ल्पाख्यप्रतीति- 

रेव स्यादिति वाक्येन विकल्पस्यापि प्रतीतित्मद्धीकरोति । अस्व्चेन्न प्रतीयेतेत्यत्र 
"द असतः प्रतीतिरेव निवारिता । (अनुन्याख्यानकारः न्यायञ्चधा- 
कारश्च ) 

८ तस्मादसत्मतीतिहच कथं तेन निवायते 
इत्यादिना प्रतीत्यन्यथाश्ुपपच्या अस्द्रैक्षण्यसिद्धिर्निरक्ता । तदुक्त 
दोषोद्धाराय प्रव्रत्तया असुधया “ असच्चेन्न प्रमीयेत “न साक्षाक्ियेत 2" 
इत्यादितकौन्तरप्रदद्यैनं च कृतम्, न तावता पूर्वापदर्दिततक॑दोघोद्धारः सम्भवति । 
एतेषां प्रतीतिविरोषामावापादनरूपाणा तर्कणां दुष्टलमभिप्रेतयैव प्राचीनद्ैतिभिः 
ते परित्यक्ताः । प्राचीनद्रैव्यमिमतदोषाज्ञानाच अघुधा स्रान्तचित्ता आसीत् । 
अतस्तान् दोषान् संक्षेपेण प्रद्दीयामः येन स्वस्थचित्त स्यात् । तथा दहि- 
५५ न प्रमीयेत ?? इद्युक्तौ सक्तिख्प्ये असद्रैटक्षण्यासिद्धेः सत्वेन प्रमीयमाणत्वस्य 
तत्राभावात् यथा कथञ्चित् अत्यन्तासदेव रजतं प्रत्यमादित्यादिप्रमाविषयत्वस्य च 
असत्वसाधकतेन असद्रैटक्षण्यासाधकलत्वात् । न साक्षाक्कियेत इति त नितच्याती- 
न्दरियाणां साश्चात्कारविषयत्वामावेन तत्रासदैलक्षण्यासिद्धिपरसङ्गात् हेयमेव । किच्च 
+ यद्यसत्स्यात् तर्हिं सच्चप्रकारकविपयेयविषयो न स्थात् ?? इत्यापादनमप्यसद्ग- 
तम् । द्रैतिभिः सक्छप्रकारकविपर्यविषयत्स्य असत्वन्याप्यतवाद्भीकारेण तर्कस्य 
स्याश्चिविक्तयाऽऽमासत्वापातात् । 

किच्च अत एव भ्रमस्य विक्ल्पाख्यर्बत्तितो भेदेन योगसूत्रे परिगणनम् 
« प्रमाणनिद्रस्मृतिविपथयविकल्पाः 7? इति वक्येन प्रमाणत्वादीनां चत्तिवि- 
भाजकधर्मवे परस्पयसामानाधिकरण्यस्यावस्यकलतेन विक्ल्पेऽपि विपयैयत्वाङ्गी- 
कारे विकल्पत्वविपर्ययत्वयोः परस्पराविरुद्धवेनास्य वब्रत्तिविमागपरस्य योगसूत्र 
स्याप्रामाण्यापात्तिः । अतः विपथैयस्य-श्रमस्य-विकल्पस्य च भद् एवाङ्खीकायै इति 
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म्रतिपा्य ~“ स्मृतेरपि श्रमत्वेऽपि ?‡ इत्यादिना उपदरईदितसूत्रस्य विभागपरते 
अग्रामाण्यमेव पयैयिण समथेयति । परया कौरिसुपारूढश्वास्याः सम्मोहः । अत 
इदानीं चऋीवतो धमेपर्त्नीं वराकी मिमामद्ैततच्सुधां वारिधिमेव का्ठामवलम्ब- 
मानासुपेक्य भ्रामर्सिंहप्रियपल्मीमदरैतसिदधे सम॒व्सारयामः । 

यदुक्तमदैतसिद्धौ ^“ प्रतीदयमवेऽपि असतः असन्युयङ्खमिति विक्ल्प- 
मात्रेण सर्वापपत्तेः } तदुक्तं ङब्दज्ञानालुपाती वस्तुद्यून्यो विकल्प इति ” इति । 
तच मनोरमम् गोडपादाचार्यैः ‰“ निशितायां यथा र्वं विकल्पो विनिवतैते › } 
इत्यादिना निश्चयमिनज्ञानस्यसंशयस्य विकल्परूपत्वोक्तेः प्रतीतिविरोषरूपविक- 
ल्पविषयवे प्रतीतिसामान्यामावकथनायोगात् किच्छ “* स्वन्नमाये यथादृष्टे गन्धर्वै 
नगरं यथा ? इति गौडपाद्कारिकान्यख्यानाञ्वसरे शंकराचार्यः “८ स्वप्तमाये 
असद्स्त्वाभिके असत्यो सत्यौ सद्रस्तवानिके इव ठ्क्षयेते अविवेकिभिः ?? इत्यादि 
वाक्ये असतः सखमप्रकारकदरोनविषयखस्य स्पष्टमसिधानात् । तथा “* असला- 
गारिते दष्टा स्वे पञ्यति तन्मनः । असस्स्परेऽपि छरा च प्रतिनुदधो न पस्यति ” 
इति गौडपादकारिकान्याख्यायाम् असदविद्यमान रज्जु सपेवद्विकल्पित वस्तु 
जागर्ति क स्वप्रेऽपि विकल्पयन् प्यति ? इत्यादि वाक्थः विकल्पस्य अप- 
रोक्षश्चमस्य वर्णितं तैरेव । अतः शाङ्कराचार्यानुयायिनः तव तदन- 
सिमतायाः तत्र तत्र साष्ये निराकृतायाः योगङाखग्रक्रियायाः अवरुम्बनस्यानौ- 
चित्यात् । 

किच्च अद्रैतसिद्धावेव सूत्रव्याख्यानोपदरवितायाः एतावन्तं काठ न 
किञ्चिदवेदिषमिति परामदसिद्धसीषुप्तिकम्रत्यक्षरूपनिद्रायाः अविद्याविषये 
ग्रामाण्यं समर्थयता उद्वैतसिद्धिक्रता म्रमाणिपययविकल्पनिद्रस्परतय इति वृत्ति- 
विभागपस्योगसत्रग्रामाण्यस्य पययेण निराकतचात् पुनर्यागसूत्रप्रामाप्याङ्गी- 
कारे स्न्याधातः । योगस्त्रश्रद्धायां तु श्रीवनमाल्दिासगप्रदार्शितरीद्या असदिरेष्यको 
श्रमः विकल्पः सदधिशेष्यको भ्रमः विपर्ययः इति विदोषाश्रयणन प्रृथ्गणनसम्भ- 
वेन उक्तयोगसत्रस्य विभागपरत्वसुपपादनीयम् । 

केचित्त आायश्नमो विकल्पः अनाहा्यश्नमो विपर्यय इति विरोषमङ्गी- 
क्त्य विभागमुपपादयान्ते । योगसूत्रमाष्यकाराः टीकाकाराः वाचस्पतिभिश्राश्च 
अभेदेऽपि स्वमावविरोषचखायत्र सम्बन्धग्रतीतिः तत्र विकल्पः स च प्रमाणोापा- 
रोही प्रमाणभूत एव न श्रमः यथा पुरुषस्य चेतन्यमिति' । अत एव ? आनन्दं 
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बह्यणो निट्रान् बिभेति कुतङ्चन ›› इति श्चतौ आनन्दत्रह्मसम्बन्धज्ञानस्य 
मो्षहेतुत्वमुक्तमुपपचते । तज्ज्ञानस्य प्रमाभिनवे ोक्षदेतुत्वालुपपत्तेरिति मन्यन्ते † 
न केनाऽपि योगसूत्रकृता तद्धाष्यक्ृता टीकाकृता स्म्पिणीकरुता वा विकल्पस्य 
राराविषाणमित्याकारकता प्रदर्सिता । अतः योगसूरतद्धाष्यकायादययसम्मतस्य 
अद्धैतसिद्धि-अद्रैतत्वसुधादिग्रदर्खितयेगसूत्रन्याख्यानस्य हेयत्वमेवेति त्वम् 1 

अपि च अद्धैतसिद्धौ येन पुसा शे युक्गाभावोना वगतः तस्य गोयुङ्ग- 
मस्तीति वाक्यादिव रादाद्क्घमस्वीति वाक्यादपि आान्तिदरीनात् । न हि घट- 
धपादिङाब्दवदत्र पदाथचुपस्यापकत्वम् न वा कुण्डमजाजिनमित्यादिवदन्वयाबोध- 
कत्वम् अयोग्यताज्ञानामाव्स्य योग्यतास्रमस्य वा आकादक्तादिसामग्रीसधीची- 
नस्य स्वात् अन्ययाग्रतीत्यमावप्रसङ्कः ?> इत्याशङ्क्य “८ इदं रजतमिति 
प्रात्यक्षिकश्रमवत् अस्याप्यानैर्वाच्याकषयकत्वात् ” इत्यादिना रदादयुक्घम् अनि- 
वौच्यमेकम् असच्चापरमिति राराष्यङ्घे दै विध्य परिकल्प्य तत्र रादाविषाणमस्तीति 
वाक्यवेध्यमनिवांच्यम् । असन्चुखुज्गम् असच्छदाविपाणमित्यादिः वाक्याद्धिकल्प्य- 
मानमसदिति कथितम् । तदपि च्चनामात्रम् ¡ तथा सति अनिवाीच्यस्य ङइाश- 
विघाणस्य निब्रत्तिरे व न स्यात् । असच्छदविषाणमित्यस्य रारविघाण नास्तीत्यस्य 
च विकल्पेन वाधज्ञानत्वाभावात् । ज्ञानत्व वा श्रमविधयी मूते रदाविषाणे अस्ति 
त्वनिषेधकलत्वामविन अनिर्वाच्यरादाविषाणाऽवाधकत्वात् । कथञ्चित् ब्रह्य्ञानवाध्यत्वे 
लु तस्य दादाविषाणस्य व्यावहारिकत्वापातः । तत एवाभ॑क्रियाकारित्वापातश्च ¢ 
अनुमवविरुद्धलानत्रिष्ठा पत्तिरित्ि वक्तु युक्तम्| एवं सत्यपि मुखमस्तीति 
न्यायमवस्म्न्य इष्टापात्तिरिति यदि कथयेत् तदा सत्क्धागोीदारतो बहिरुत्सार- 
णयेति दिक् | 

इति अज्ञानस्य तत्प्रयुक्तस्य बन्वस्योभयस्यापि सदसदििकक्षण- 
त्वेनानिक्चनीयत्वनिरासः } 

1 अनादेरज्ञानस्यानि्वंचनीयस्य ज्ञानसाच्रवाध्यत्वमित्युविति- 
निरासः 

यदुक्तम् “ अज्ञानस्यानिवन्चनीयस्य ?› इति तदयुक्तम् अनिवेचनीयेत्वस्य 
निरस्तत्वात् । ज्ञानमात्रबाध्यतमिदयप्ययुक्तम् । तत्र बाघ्यत्वं यदिः निवत्त 
नाराप्रतियोगिलरूपं तदा ज्ञनेतराजन्यनारप्रतियोमित्वम् इति अथैः स्यात् ततश्च 
त्वन्मते जन्यमात्रस्य ज्ञनेतराज्ञानकार्यत्वेन ज्ञनैतसयाजन्यनास्चा प्राकीद्धिः। यदि 
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ज्ञनितरेश्चराजन्यनाराप्रतियोगितं तत्, तदाऽपि * पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ?? इति 
ब्रह्मसूत्रेण “° राखदृष्टया तु सवैत्रनेश्वरपिक्षत्वमापवमानं न पराणुयते ” इति 
खाङ्करभाप्येण च विरोधः पूर्वतर प्रदारषेत एव । यदि वाध्यत्वं त्रैकालिकनिषेव- 
ग्रतियोगित्वम्, तदा अज्ञानस्यानादित्वविद्ेषणमयुक्तम् । न हि सार्वकालिक- 
निषेधग्रतियोगिनः पूवैकालिकिनिषेधाप्रतियोगिवरूपमनादितं सम्भवति । एवं 
त्रैकाल्किनिषेधस्य अनादिनित्यस्य ज्ञानजन्यतलमव्यन्तासम्भावितम् । अतः ज्ञान- 
जन्यत्रैकाछिकनिपेधग्रतियो गित्र ज्ञानवाध्यलमिव्यप्ययुक्तम् । 

इति अज्ञानस्य ज्ानमान्रबाध्यः्वेनिरासः | 
1 ज्ाननि द्यस्य सत्यवादि रोधिर्दसम्थनम् | 

अज्ञानस्य बन्धस्य च ज्ञाननिवर्त्यत्वकथनात् सत्यखक्षिद्धेः । तथाच 
अज्ञानं बन्धो वा सत्यः-सद्रैटक्षण्याभाववान्-स्वाभावामाववान्-निवर्त्यत्वात् 
यत्र सल्यत्वामावः-सदरैरक्षण्ये-तत्र निवव्य॑त्वासावः यथा राराविपणि । न चासिद्धिः 
“ तरति होकमात्मवित् ?, इत्यादिश्वप्या पक्षे हेतुसिद्धेः सवैसम्प्रतिपनलात् । 
अत एव गौडपादप्रग्तिभिः जगतः उत्पात्तिनाशज्खीकारे सत्यत्वापात्तिमिया जगतः 
असत्वं सिद्धवत्कृत्वा अस्खेन उत्पत्तिनादयाहितव्यं जगत)ऽभिहितं रादाविषराण- 

दृष्टान्तेन । ततश्च यया दाराविष्ाणस्य असच्रूपमेव सद्धिटक्षणलवं न तु अस- 
दिखक्षणल्नविरष सद्विकक्षणत्व तथा जगतोऽपीत्यपि समर्थितम् । एतच गोड- 
पादकारिकातद्धाष्यप्रदशैनेन स्फुट क्रियते । तथा हि- 

न निरोधो नचोत्पत्तिः न वद्धो न च साधकः | 
न सुसु्चुनं वै मुक्त इत्येषा परमाथता ?› ॥ इति । (गौडपादकारिका ) 

कथमुत्पत्निग्रख्योरमाव इत्युच्यते द्वैतस्यासच्चात् ! ° यत्र हि द्वैतमिव भवति ? 
£ य इह नानिव परयति ? “ आब्मेवेद सवम् ? " ब्रह्यवेदं सवम् ? ‹ एक्मेवा- 
द्वितीयम् ? इदं सर्वं यदयमात्मा ? इत्यादिनानाश्चुतिम्यो दैतस्यासचव॒सिद्धम् । 
सतो हुत्पत्तिः ्रख्यो वा स्याननासतः खाराविषाणदेः? इति । ८ शाङ्करभाष्यम् ) 
ततश्च यत्र असचम्-सद्विरक्षणत्वम्-दादाविषाणादौ तत्र प्रख्याभावः-निवर्त्यत्वा- 
-मावः इति व्यापि सिध्यति अधिरवंतुचन्दिकामण्डनकारप्रणीताद्रैतखण्डने द्रव्यम् । 

इति ज्ञाननिवत्यंत्वस्य सत्यत्वविरोधित्वनिरासः | 
|| अद्रंतमते अनिवंचनीयख्यात्यसम्भवेन 

असत्यातेरेव साधुत्वम् ॥ 
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मणीति पीिीप पौ गी मीौ मी नीणी भीन 

यच्चोक्तम्-““ अनिवेचनीवख्यातेरेव साधुम् ” इति तद् गौड पदादि- 
ग्राचीनद्वितमतविरुद्लादयुक्तम् । यतः गौडपादावचर्यैः 

८ स्वप्नमाये यथा दष्टे गन्धर्वनगरं यया । 

तथा विश्मिदं दृष्टं वेदान्तेघरु विचक्षणैः ॥ 

न निरोथो न चोत्पत्तिः ? इत्यादिवाक्यैः तथा रङ्कराचार्यैः 

¢‹ स्वप्नश्च माया च सखमप्रमये असद्रस्वास्मिके असत्यौ सत्यौ सद्रस्वासिके 
इव ल्श््येते अविवेकिभिः ? ^“ यथा च स्वप्नमाये दष्टे असहूपे तया विश्वमिद दैत 
समस्तमसत् चम् 2 ....““ द्वैतस्यास्चं सिद्धम् सतो हयुत्पत्तिः प्रययो वा 
स्यानासतः रादाविषाणदेः % ¢८..,.रज्वां सर्पीदिवदात्मनि द्रैतस्याविदयाध्यस्त- 
त्वात् इत्यादिना जगतः दादाविषाणवदेव असच न तु सदसद्विर्क्षगत्वम् । 

एवम् असत एव जगतः अध्यस्तदं चाभिहितम् । तेन अनिर्ब्वनीयख्यव्य- 
सम्भवः । असत्ल्यातेसेव साघुलमद्रैतमते इति सिद्धम् 1 

दैतमते तु असत ए ख्यातिः असत्घ्यातिरित्यथीक्ीकारेण अमे अधि- 
घ्ठानस्य सतेन सन्मात्रविषियकल्वामविन तार्किकामिमतान्यथाख्यातिविरक्षणा- 
न्यथाख्यातिरेव नानिवचनीयख्यातिः असत्स्यातिर्वीति तचम् 1 

इति अनिवचनीयख्यातिनिरासः । 
|] ब्रह्मणः जगदुपादानकारणत्वनिरासः ॥ 

यदप्युक्तम् ^ ब्रह्मोपादानकारणमषि निमित्तकारणमपि > इति तदयुक्तम् ¦ 
अद्धैतमते जगतः न निरोधः 7” इत्यादिनोक्तदिशा असेन उत्पत्तेरेवामवेना- 
कात्वा ब्रह्मणः जगदुपादानकारणलतवं जगनिमित्तकारणतं वा सम्भवति । 
असत्स्यातिमनङ्खीकु्वता त्वया जगद्परकारकम्नमषििष्यत्वरूपपारिमाधिकोपादा- 
नत्वस्य निर्विकारस्य ब्रह्मणः परस्णिापिकारणत्वस्य चानद्धकारेणोपादानलक्य- 
नायोगात् । किल्च अनुपदमेव “ तुयं तत्सवेदटक्सदा 7 इति श्रुत्या ज्ुद्धस्य सर्व- 
विषयकज्ञानाश्रयत्कथेनन तत्र किश्चिद्विपयकाज्ञानाश्रयत्वासन्मवस्य अद्वैतसिद्धि 
ब्रह्मानन्याद्पिदार्शतग्रक्रियानिरासपूवंकं समर्थितत्वेन अज्ञानस्य ब्रह्माश्रित्वास- 
म्भवात् । जीवाश्रितत्वपक्षस्य च अ. सुधाकरतैव 

८८ जीवेश्वसयोरविद्यात्प्रयुक्तोपाधिकयोरविद्ानाश्रयत -- तदविषये; 

अविप्रतिपने डद्धाचेन्मान्स्यावियाश्चरयाक्षयत्वा्वकिरात्+ इति जीवस्य, विशिष्ट- 
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-स्येश्वरस्य+ जडस्य, अन्यस्य वाज््ञानाश्रयल-विषपत्वविक्ल्पानामनङ्गीकारप- 

राहतत्वात् तेषां कल्पाना विस्तरेणानूद्ख दूषष्रां प्रन्थविस्तरमात्रम् ‡ (अ. प. 
२४० ) इत्यादिना जविश्वरजडाभरितत्वष्य तद्न्याकचितत्वस्य च निषेधेन आश्रय- 

'विषययोरभवि अविद्याया अप्यमवे तदनिर्वाच्यलकथाया ब्रथात्ात् अनुपदमेवा- 

निवौच्यस्य छृक्षणप्रमाणनिराकरणेन निराकृतत्वात् अविवाया एवामवि तदुपाधि- 
कजीवस्यैवाभविन एकजीववादस्य बह्जीववादस्य चालुपपनत्वात् । भेदानङ्खी- 
कारे ब्रह्यणि असदृव्याबृत्तेः जडन्यावृत्तेः अन्तवदृन्यादृत्तेः निर्विदोषत्वोपलक्षित- 

त्वस्य ॒द्ितीयामावोपरक्षितत्वस्य व्यादृत्तत्वस्वरूपस्य अनुपपत्या भेदनिरूपणस्य 

त्वयाऽपि क्तैन्यत्वात् मेदामेदयोभेदामवि भेदस्येवामेदेस्यापि दुर्निरूपतेन तदज्गी- 
कारायोगात् भेदे च भेदनिरूपणस्य भेदाभेदमेदवादिनाऽपि कतैव्यत्वात् । 
चस्तुतस्तु यथा सया अभेदस्य धार्पश्वरूपत्वं स्वानिवांहकलत्वं चाङ्गीकृतं तथैव 
भेदस्यापि धर्मिस्वरूपत्वेन स्वनिर्वाहिकत्वेन चाङ्गीकारे बाधकामावात्; अमेदपक्षे 
बाघकपरिहाय्युक्तिभिरेव मेदबौधकानां परडितलात्; भेदस्य दुर्निरूपतवे 
तद्विरोधिनोऽमेदस्यापि दुर्निरूपल्वापातेन भेदनिरूपणस्य त्वयाऽपि कर्तव्यत्वात् 
अस्मदुपदरदिीतानुपपत्तीनामपरिहायत्वस्य समर्थितत्वात्, विवर्तेवादे साधकाभाव- 
स्योनकनाधकसद्दावस्य चोपदार्शेतत्वाद्विवतैवादोऽनुपपननन एवेति । 

तथा चैतेन, “` ब्रह्मविवतंवाद एव श्चुतीनां तात्पर्यम् › इति शिरोक्खस्या- 
चस्तात्-“ न च विवर्तवादानिराकरणमविद्याया ब्रह्मश्रयत्वानुपपत्या; जीवाश्रय- 
त्वानुपप्या, तदनिर्वैचनीयत्वानुपपत्या, एकनीववादानुपपत्या, अनेक जीववादा- 
नुपपच्या, ग्रपञ्चमिध्यात्वानुपपच्या, अनिवेचनीयर्यात्यतुपपत्या, भेदर्निरूपत्वा- 
नुपपत्या, ज्ञानमात्रस्य मोक्षसाघनत्वालुपपत्या, अनुपपत्यन्तरेण केनापि चा न 
सम्भवति; सर्वासामनुपपत्तीनां परिहारात्, किन्तु विवतैवादसाधुतैव वास्तवी ? 
४९० ) इति यद् अ-सुधया उदीरितं तन्निरस्तम् । 

भामतीकारैरपि पर्मार्थ॑त्तु न श्रमो नाम कश्चित् । सर्वमेतत् स्वनुषपत्ति- 
माजनतेन अनिर्वैचनीयमिति युक्तमुत्पदयामः ?? इति वचनेन भ्नमस्यैवानुपपन्नन्वेन 
विवर्तवादादिभक्रियाया अप्यन्ुपपनतरत्वमुपद तम् । एवमव्यन्तानुपपनेऽथ 
श्तीनां तात्प्यकथनं वैदिकानां न युक्तम् । नवा ब्रह्मसूत्रसमन्वयाध्वायस्योपदार्च- 
तानुपपनतरार्थ स्वरसता वक्तुं युक्तेवि सुधियो विमावयन्तु । अधिकं गुरुपाद- 
कृतादैतखण्डने द्रष्टव्यम् । 

नौ नि 1 
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इति ब्रह्मण उपादानकारणत्वनिरासः । 
८ आ्गसनां पत्यक्षचिरदबन्ध- 

मिथ्यात्वयोधकत्वा्योगः | 7: 

यच्चोक्तम् ““ अनन्यपरागमविरोधे प्रलयक्षाप्रामाण्यम्, अन्यपरलत्वे तु प्रव्यक्षा- 
्रागाण्यम् ‡ इवि । तेन हि ““ विश्चस्यम् >” हइ्या्यनन्यपरानेकागमसदकृतत्ेन 
अनेकयक्तिसहकृतत्वेन च प्रनङुलात् प्र्यक्षच्य तद्विरुद्धन्वेन च नेहनानेत्यादि- 
वाक्याना न प्रव्यक्षविरुद्धे विश्वमिध्यात्वे प्रामाप्यम् । किन्तु प्रतयक्षाविरुद्धाधान्तर- 
परत्वमेवेति सिद्धम् । 

क्तिखानन्यपरस्यापि ““ सोमेन यजेत ” इत्यादिविधिवाक्यस्यापि “ न 
विधौ परः ङब्दाथं † इति नियमसुषटद्ष्यापि सोमयागमेदग्राहिग्रलक्षविरोधेन 
सोमपदस्य सोमवति स्क्षणामङ्खीकृत्य सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति आपातत 

म्रतीयमानभेमिन्नार्थपरत्वरूपमप्रामाण्यम् सम्प्रतिपनम् । ““ प्रत्यक्षादेविरोधेन 
वाच्ययोर्नेव युज्यते । तत्वपदार्थयोरेक्यं लक्ष्ययोरे व सिध्यति ?› इति 
राङ्कराचार्यैः अनन्यपरस्य त्वमस्या दिमहावाक्यस्यापि म्रव्यक्षविरोधेन 
अ्थीन्तरपर त्वमद्कीकृतम् । अतः आगमाना प्रव्यक्षविरुद्धमिध्याच्ववोधकत्वायोगः। 

इति प्रत्यक्षविश्दधेऽयं आगमस्याप्रामाण्यय् | 
“ सविन्मामस्य अधिष्ठानत्वाभाक्समर्थनम् ॥ 

यच्चोक्तम्-““ दारीरेन्दियादीनां तद्धर्मस्यचोमयस्यापि संविन्मत्रे अपिष्ठने 
आरोप › इति तदन्ययुक्तम् । मात्ररब्देन कातस्यैविवक्षायां संविन्नाचात्वापात 1 

अवधारणविवक्षायां संविदितरत्र नाधिष्ठानत्वमिति वक्तव्यम् । तच्च न सम्भवति 

द्ुकव्यदिरधिष्ठानत्वामावग्रसङ्गात् । सविन्मात्रस्य निर््मकत्वेन तत्राधिष्ठानत्रघमं- 
स्यायोगात् , अधिष्ठानस्वव्यापकाना सामान्यधर्मप्रकारकज्ञान विषयत्नस्य विरोषधर्म- 

ग्रकारकाज्ञानविषयक्छस्य आसेष्यमाणग्रतियोगिकसाद्दयादीनाचामावेन व्याप्यस्य 

अधिष्ठानखस्याप्यस्म्भवात् । 

क्िधिष्टनतं श्चमविरोष्यवं भ्रमक्रारणाविद्याविषरयत्वं वा कक्तव्यम् । 

त्वन्मते तद्विषयत्वस्य तदध्यस्तव्वाक्तैर्िस्य निराक्रतवेन ब्रह्मणः संविन्मात्रस्य 

श्रमाप्यस्तत्वं अविदयाध्यस्ततं च श्रमाधिष्रानकारोपप्रकत्स्लं एवमेवाविअष्यस्तत्वम्। 

तया च श्रमाविद्ययोरथिष्ठानतेन अवधारणालुपपात्तेः । संविदः अध्यस्तचरेन 
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मिथ्यालापात्तिः अविजायाः श्रमस्य चापिष्ठानचेन सत्यत्वापत्तिश्च स्यात् । किञ्च 
ङारीरं सविन्न मम दरीरन् इ्यादिमेदप्रत्यक्षस्य जागरूकतया रासीरादीनां सविदि 
अध्यासाऽसम्भवात् । 

किन्तु अन्तयांमित्राह्मणरूपदाल्चेण ₹डारीरेन्दियादानामीश्वरधीनत्वसमथे- 
नात् ¦ सत्यभूतररीर्विरोष्यकेखरानरधीनतग्रकारक एवारोपः मम देह इत्यादि- 
रूपः । ममेति षष्ठयाः मदितरानाघधीनल्विरिष्टमदधीनलतात्पयकतया मम देह 
इत्यादिन्यवहारप्रयोजक्स्य उक्तारोप एव सम्भवातु । तत्र यः तत्वज्ञानिनां 
षष्ठयाः ईशधराधीनत्विरिष्टमदधीनत्वतात्ष्यण मम देह इल्यादिव्यवहारः स तु 
म्रमामुख्क एवेति व्यवस्था बोध्या | 

इति संविन्माच्रस्य देहेन्वरियाद्यारोपाधिष्ठानत्वनिरासः | 
| अहुमथस्यात्मत्वसमसथंनम् ॥ 

यचचोक्तम् ^“ तुरीयावस्थायां प्रतिमासायोग्यतात् सुपुप्रावप्यहंख्यणा- 
मानाच नाद्यहमर्थस्यात्मधेत्वम् ८ त्मत्वं १) चिदचित्संवदित स्वरूपत्वाद्हमथस्य ?? 
इति । तदयुक्तम् 

८ न जग्रन मे स्वप्रको वा सुषुप्ति- 
स विश्वो न वा तैजसः प्रज्ञको वा । 

अविद्यात्मकत्वात्याणां वुरोय | 
स्तदेकोऽवलिष्टः शिवः केवलोऽहुम् || ^ 

इति राङ्कराचयकरृतदरश्छोकी-वक्येन  अविवासम्बन्धद्यन्यस्य तुरी- 
यस्थैवआत्मनः अहंशब्देनेष्छिरवात् ! 

इति अहम्थस्यानात्मत्वनिरास । 
11 आगमस्य मिथ्यात्वे अस्प्रासाण्यप्रसङ्धः । 

यच्चोक्तम् -“* स्वरूपतो मिथ्यालेऽपि महावाक्यमात्रे विषयतोऽवाध्यलान्ना- 
गमस्याग्रामाण्यम्, अन्यत्र तु यावद् ब्रह्यसाक्षात्कार व्यावहारिकं प्रामाण्यम् 7 
इति ततच्छम्, आगमस्रूपस्येव तद्प्रामाण्यस्यापि मिथ्यावेन-तैकारिकनिषेव- 
ग्रतियोगिवेन--अप्रामाण्यस्य स्पयात् । ^ ज्ञान तस्मिन् परात्मभावनिवत्तिरे- 
व ” इत्यादिना ( दरू. मा. ) महावाक्यानां ज्ञनजनकत्वस्यैवामावेन प्रमाजनकत्व- 
रूपग्रामाण्यासम्धवात् ल्न्मते वेदान्तवाक्यजनितवृत्तेरपहितविषयत्वाङ्गीकारेण 
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उपदहितस्य बाध्यत्नियमेन विषयतोऽबाच्यत्वामविनाप्रामाण्यस्य टदढानेरूढस्ाच | 
एवम् उपटक्षितराब्दस्य अविद्यमानधर्मज्ञाप्यमेदविरिष्टाथकताया य्घुचन्दिका- 
कारैरुक्तत्वात् मेद विरिष्टस्वरूपमिदस्यात्यन्तवाध्यस्रेन तद्विषयकमहावाक्यानां 
विषयतोऽबाध्यत्वस्य सवथा वक्तुमदाक्यत्रात् । 

अपि च यावद्राधं प्रामाण्यस्य सवैखरमसाधारण्यन सकटविग्रटम्भक्स- 
वाक्यसाधारप्येन चार्वाकादिसकल्म्रन्थसाधारण्येन च प्रामाण्याग्रामाण्य- 
व्यवस्थाञ्योगः } अतः सर्वेषा वेदाना सत्यत्वं तसमामाण्यसत्यत्वं तद्विषियाणा 
सर्वयथावाध्यतं च स्वैवदिवौर््खाकायम् } 

इति जागसतत्पामाण्यभिधथ्यात्वनिरासः ॥ 

॥ मिथ्याभूतस्याथक्रियाकारित्वानुपपत्तिः ॥ 
मिथ्याभूतस्य सद्धिलश्षणस्य असतः राङाविषणादिवदथैक्रियाकारित्वा- 

योगः । स्ज्जुसपगी्ज्ञानस्य सत एव मयकम्पादिजनकलतवं न तु रज्जुसषैस्यासतः 
इति तत्त्वम् । 

एतेन “५ असतोऽक्रियाकारित्वाभावात् पञ्चीकरणप्रक्रियया सत्छ्यातिपक्ष 
इव न्यायद्युधोक्तसया मात्-मातङ्ग-मदिरादिश्रमेण तदुपयोगे न प्रयवायः 
स्यात् ” (२३२ ) इति अ. सुधा परास्ता । मायोयां मातृभ्रमस्य स्चेनं 
तदू्ैकमायौपयोगस्य च सत्यत्वेन प्रत्यवायजनकलत्वमस्त्येव । तन्मते भायौयां 
मात्ृश्रेमेण क्रियमाणस्य प्रणामदेः पुण्यहेतुत्वं स्यात्, आरोपितमातृत्रणामस्यापि 
अर्धकरियाकास्त्विस्य त्याऽद्गीकारात् । पितृस्रमेण क्रियमाणस्य मातङ्खप्रणाम- 
स्यापि तन्मते पुण्यहेतुलं स्यात् । तदुषयोगपदे तत्पदेन मतुत्रहणे आरोपित 
मातुरसचवेन तदुपयोगस्थेवाग्रसक्तेः प्रत्यवायामावापादनमयुक्तमेवेति । 

इति मिथ्याभूतस्यासतःअथं क्छियाकारित्वनिरासः । 

““नेह नानेत्यादि श्रुतीनां सजातीयविजातीयस्वगतसवन्पिधकत्वायोगः” 
क्षुद्राक्षेपनिरासाय येषां वाक्याथंचन्दिकाम् । 
दृष्ट्वेव मे शक्तिरभत् विद्याधीशान्नमामि तान् । 

यच्चोक्तम् “ नेह नानास्ति किच्छन सत्यादिमेदनिषिधपराणा श्रुतीनां 
स्वरूपतः सजातीय-विजातीयस्वगतसवनिषेयपरत्वम् ? इति तदप्याकिाश्चेत्करम् । 
नेह नानेति श्तेः कथं सवैनिषेधपस्त्रमित्यत्र हेतोरनुपन्यासेन प्रतिज्नामात्स्या- 
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भिति 

साधकत्वात् । प्रतिज्ञामन्रस्यैवाथसाधकते प्रतिवादिनोऽपि नेह नानेति श्रुतेन 
सर्वं निषेधपरत्वमिति ग्रतिकज्ञयैव कृताथौः स्युः । यया चात्र हेतूपन्यासविषये श्चुतेः 
स्वाभिमतसर्वनिपेधग्रातिपादकत्प्रकारम्रदने च मौनमवखम्बितम् असुघया । तथा 
उद्ैतसिद्धयाऽपि मौनमवस्म्न्य कैवं ^‹ एवमन्या अपि श्रुतयःस्छृतयश्च ग्रन्थ 
विस्तरभयानोदाषहताः } स्वयमेव सूरिमिराक्रे द्रष्ट्याः 2 इत्यभिहितम् । 
विंमिवमेव प्रतिवादिमि् वक्तव्यमिति राजाज्ञाऽस्ि । तेऽपि एतावदेवोक्त्वा कृत- 
कृत्या विजयिनः परीक्षकभ्रष्टाश्च म्वेयुः ¡ न केवख्मत्र, किन्तु अ. दान्ञेप्रणीतेषु 
सर्वरष्वापि ग्रन्थेषु स्वपक्षस्थापनाय ननघटितानि प्रतिज्ञावाक्यानि परपक्षग्रतिक्षेपाय 
न्च नञघटितानि म्रतिवाक्यान्येव प्रवेशितानि । अ. सुधायां तु उन्दतोऽधतश्च 
परग्रन्धानां सवैत्रान्यथानुवादश्चाधिकः । स चानयिज्ञानाद्वा विग्रसम्भेच्छया वेत्यन्य- 
देतत् । व्घुचन्दरिका तु ̂ “ सूरिभिराकर द्रष्टव्याः ¬ इति गुरुवन्मोनमनवल्य्न्य 
आकरम्रन्थानवरक्य तदनुसारेण श्चतिन्पाख्यानाय प्रवृत्ताऽपि आकरम्रन्थाविरुद्ध- 

मेव बहुतरं छ्खिति । 

इयांस्तु विदोषः । यद्वेहेखत्रेदम्पदस्य “ दैतविदिष््रह्मरूपेोदेद्या्केहटपद्- 
युक्तताच 2 इत्येनेन द्रैतविदिष्टरह्माथकत्वमुक्तम् । यद्यप्याकरम्नन्ये शाङ्करभाष्ये 
केवल्न्रह्मपर्त्मुक्तं शङ्कराचार्यः । तथापि तद्वियेधमप्यविगणय्य श्वुतेन्यौहता्थ- 
ग्रतिपादकतवेनाप्रामाप्यं पर्यायेण समथितं दैतविरिष्टे बरह्मणि द्रैतं नास्तीव्ये 
इति निदडङ्कं ्घुचन्दिका वर्णयति ¡ तेन च तया ““ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इत्यत्र ब्रह्मपदस्य असत्यं ह्म अथः | तथा च “असत्यं ब्रह्म सत्यम् ” इति 
शरुत्यथैः सम्पद्यते । तेन च, इदमपि वाक्यं व्याहताथमिति, अत एवाप्रमाणमिति च 
ग्रतिपादनेन सव॑वेदाप्रामाण्यसमर्थनाय अवैदिकेभ्यः वेदाम्रामाण्यवादिम्यः मार्ग 
ग्रदर्शनमेव कृतमिति ! अद्रैतत्सुघाऽपि तन्मार्ममेवावरम्बते } वैदिकैः क्रचित् 
श्रुतावापाततः ग्रतीयमनेर्ये व्याहतिराङ्काप्राप्तौ तत्परिहाराय श्वतेः व्याहतिशङ्का- 
सम्पर्कदुन्यमर्धान्तरे प्रतिपाधते न पुनः श्चव्यक्षररम्येऽ प्रमाणान्तरविरोधश्चुत्य- 
न्तरषियोधस्वविरोघादिराङ्काकट्ङ्कदन्ये सम्भवति तं परित्यज्य छक्षणादिकमङ्खी- 
कृत्य स्वव्याघातापादका्धपरिकल्पनेनाप्रामाण्यं सम्पाते । अतः व्छघुचन्धिका- 
दैतसुधादिग्रदरितोञ्यः वैदिकैरत्यन्तं हेय इति ज्ञेयम् । आकरप्रन्यविरुद्धलाचा- 
दैतिभिर्पि परित्याज्य इत्यपि मन्तव्यम् । 

अयेदानीमाकरोक्तमर्थ परीक्षामहे 1 तथा हि- 
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स जेन, [तः क. द् । 

“° यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ¦ 
।} मृत्यो समूत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति | 

इति । ( कठो. ४।१०) .. 
( श्ाङ्करसाप्यम् ) “° यत् ब्रह्मादिस्यावरान्तेषु वतमानं... तदेव स्वात्मस्थ- 

मुत्र. - -सवेससारधमवर्जितं ब्रह्म यचामुत्रामुषिनालनि स्थितं तदन्विह तदेवेह... 
नान्यत् । तत्रैवं सति उपाधिस्वमावमेददष्टिटक्षणया अविचया मोहितः सन् य 
इह ब्रह्मणि अनानामूते परस्मादन्यो्हं मत्तोऽ्यत्परं नह्येति ननेव भिनमिव 
पस्यत्युपरमते, स मृत्योभरणन्प्रत्य मरणं पुनः पुनः जननमरणमाबमापरोति 
ग्रतिपचते तस्मात्तथा न प्दयेत् । --..... पसियूर्ण॒तह्मैवाहमस्मीति पद्येति 
वाक्याधः ? इति । 

 मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानस्ति किचन ॥ 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेक पश्यति ॥ 

इति । ( क. ४।११ ) 
(शा. मा. 9 ̂“ उह ब्रह्मणि नाना नास्ति । कि्चनाणुमात्रमपि । यस्तु 

इह बरह्माणि नानेव प्यति, स मृव्योरतयुं गच्छत्येव स्वल्पमपि मेदमध्यारोपयाने- 
त्यर्थः 7 इति 

तदेव प्रकृतं ह्य आह - 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य अत्मनि तिष्ठति । 

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजिगुप्सते । एतद्र तत् ? ॥ 
इति । ( क. ४।१२ ) 
( शां- मा. ) ^ अङ्ग्ठमात्रोजगष्पर्णामः पुरुषः पूर्णमनेन सर्वमिति 

अध्ये आत्मनि दारीरे तिष्ठति ~... तमातमानमीरानं भूतमन्यस्य विदित्वा न तत 
इत्यादि पूर्ववत् ? इति । 

“ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोज्योतिरिवाघूमकः । 
ईखानो मूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इवः। 
एतद्तत् > |! ८ क. ४।१३ ) 

(शां. मा.) कि च ““अद्युष्टमात्रः पुरुषो उ्योतिखिाघूमकः ..~ } यस्तव 
रक्षितो योमिभ्हिदय ईशानो मूतमन्यस्य स एव नित्यः कूटस्थोऽ्येदानीं प्राणिषु 
व्तंमानः स उ श्वोऽपि वर्तिष्यते, नान्यस्तत्समोऽन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थः ? इति 1 
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धा चोपदरईितोपनिपत्तद्राष्यावल्येकनेन नानाडाब्दस्य मेदाथंकत्वं ज्ञायते ! 
इहेत्यत्र ददम्पदस्य ब्रह्मार्थकत्वं च । तेन ब्रह्मणि भेदो नास्तीति श्यः सम्पद्यते । 
अत्र प्रतियोगिवाचकपदान्तरस्याभावात्- 

° यदेवेह तदमुत्र इति पूवैवाक्यालुसारात् इेव्यत्रेदम्पदमेव प्रतियोगिवाचक- 
मिति जायत । एवं च अनयोर्मदः; अनयोः संयोगः, अनयोरमेदः, अनयेोर्विरोधः? 
टस्यादाविव सप्तम्याः प्रतियेगित्वमनुयेगितं चाथ; । तथा च ब्रह्मप्रतियो गिकः 
ब्रह्मानयेणिकश्र भेद्ः अनया श्रुत्या निषिष्यते न विजातीयग्रतियोगिक्मेदो वा 
विजातीयं वा) 

तथा चाकसम्न्थभूतश्ाङ्करभाष्यविरुद्धत्व्छघुचन्धिका अद्धैततच्सुधा- 
नचवातिहियांतिभिरपि । 

श्रत्यथेनिष्कषस्तिव्यम्-- 

यत॒ ब्रह्मादिस्थावरनन्तेषु संसारिषु-अमुक्तेषु-जीवेघु नियामकतया- 
अन्तयीभ्नितया-स्थित ब्रह्य तदेव ब्रह्मादिस्थावसान्तेषु सुक्तेषु जीवेषु अन्तयौमितया- 
वर्तेते न तु मुक्तनियामकनह्मणः असुक्तनियामकन्रह्मणः सकाद्यद्धिदः 
राङ्कनीयः इति । नियम्यभेदग्रयुक्तमेदराङ्कां स्थानमेदग्रयुक्तमेदराङ्कां चापाक्ललुमेव 
नेहनानास्ि किच्छनेति चाक्य प्रयुक्तम् 1 अयमेवास्य वाक्यस्याधं इति “ यद् ब्रह्मा- 
दिस्यावसन्तेषु वतमानं ससारघरम॑वदवभासमानमविवेकिना तदेव स्वात्मस्थम्, 
अमुत्र यचामुत्रासुष्मिनात्मनि स्थितं तदेव इहं नान्यत् 2 इति शाङ्करभाष्यादप्य- 
धिगम्यते । द्रैतमाष्यानुसारेण तु यम्देववाक्ये यमलोकस्थितनचिकेतसं प्रव्युप- 
दिष्टे इहेत्यत्रेदम्पदेन भूलोकादिसत्यटोकान्ताः सप्तसख्याकाः अमुक्तस्थानरूपाः 
लोकाः गृह्यन्ते । तथा तत्रस्थाः स्थावरादिन्रह्देवान्ताः चेतनाश्च गृह्यन्ते । इह 
यद् अस्तील्युक्त्या सप्रोकस्थितान्यवताररूपाणिं सवैजीवान्तयामिरूपामि 
चोच्यन्ते | असूत्रेत्यत्रादः. ब्देन अओतद्रीपानन्तासनवैक्कण्ठरूपाख्रयो छोकाः प्रति- 
पाचन्ते । त्रखा च त्कोकस्थानन्तासनवैकुण्ठपकनामाख्यानि भगवहूपाणि, तष्छो- 
कस्थितसकव््पुक्तान्तयौ मिमगवद्ूपाणिं चोच्यन्ते । तेनावताररूपाणा मूररूपाणाम् 
अमुक्तान्तयौमिरूपाणा मुक्तान्तयोमिरूपाणां चामेदः, विशिष्टवाक्याधः सम्पते । 

तथा च ““ नेह नानास्ति किद्न > इत्यत्रेहेत्यस्य इहरोकपरलोकस्थि- 
तयोः- अमुक्तखोक-मुक्तखोकश्थितयोः- अवताररूपमूटरूपयोः अभुक्तान्तयी- 
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मिमुक्तान्तयामिरूपयोश्वत्यथैः । सप्ठम्या च प्रतियोगित्वमनुयोगिखं च वध्यते | 
ग्रकृत्यथैस्य यथायथमाधेयतया म्रतियोगिवे अनुयोगित्वे चान्वयः } तयोश्च 
निरू्पकवेन नानाङब्दामेदे अन्वये स भेदोनास्तीतिबोधोजायते सामक्ष्णयोर्भैदो 
नास्तीत्यत्र यथा रामगप्रतियोगिकः कृष्णातुयोगिकः मेदः कृष्णग्रतियोएेकःः रामा- 
नुयोगिकश्च मेदः अव्यन्तामावगप्रतियोगी-सत्ताभाववान् उति वा वोधोजायते 
तद्त् तथा स एवा स उश्चः 7 इत्यनेनापि अय इदानीं स्व्राणिषु वतमानः 
स एव श्वोऽपि वर्तिष्यते इत्युक्त्या मोक्षकादेऽपि मुक्तेष्वन्तयांमितया वर्तिष्यते 1 
अत एव॒ भरूतमन्यस्येदान इति कथनान्सुक्तनियामकस्य असुक्तनियामकस्य 
चेश्रस्य भेदनिषेघात् । नेह नानास्ति किञ्नैदयत्रप्युत्तरवाक्ये ““ मृत्योः स मद्य 
गच्छति य इह नानेव पस्यति 7? इत्यत्रापि मुक्तास॒क्तान्तर्यामिरूपाणा मूटरूपाव- 
ताररूपाणा च भेदज्ञानिनः अनर्थग्रा्चिकयनरूपाथैवादद्वाया श्वुतीन्पदार्शिताभेद 
एव तात्पयथैमवसीयते | 

यदपि शाङ्करभाष्ये ^“ य इह ब्रह्मण्यनानाभूते परस्मादन्योड म॑त्तोऽ 
न्यत्परं ब्रह्मति नानेव गिनमिव पदयत्युपख्मते, स मृत्योमरणान्पृल्युं मरणं पुनः 
पुनजननमरणभावमाप्रोति प्रतिप्यते 1. . -ब्रहौवाहमस्मीति प्व्येदिति वाक्यार्थः 2 
इत्यादिना अहमधपरनब्रह्मणोर्भदज्ञानिनः अनर्थीवाधिकधनेन अहमपरब्रह्यणोर्भद- 
निषेघ एव छतितात्पयमिति सूचितम् । तत्त॒ अघधोक्तसीत्या व्याधातापादक- 
त्वादयुक्तम् ! यतः अद्वैतत्तसुधाकारैः ““ तत्र दकारान्तास्मच्छब्दवाच्योऽहमर्थौ 
वस्तुगत्या नासा 7? ( १.७५ } इत्यादिना अहमथस्य आवत्माभेद् एव निषिद्धः 
परब्रह्यायेदस्तु दूरत एवापास्तः । सति चैवम् आतानात्मविवेकादि्न्थेषु आत्मा- 
नप्रसमेदज्ञानस्य मुक्ेतुव्वमुक्तम् ! अत तु अहमर्थनातब्रह्मणोदज्ञानस्य आत्मा- 
नात्पविवेकरूप्स्य म॒त्युहेतुत्वमुक्तमिति व्याघातः स्यात् । 

यदि च नैष्कम्यीकद्धिमते अहं तऋ्यास्मीत्यादौ बाधाया सामानाधिकरण्या- 
ङ्ीकारेऽपि “ अहं बह्मास्मीव्यादाव्हडब्दो वाच्यविधयोपहितम्, च्वक््यविधिया 
संविन्मात्रं च बोधयति 1 अत एवमिदे सामानाधिकरण्यम् ‡ ८ १७४ ) इत्यद्वैत- 
सुधोक्तसीत्या संविन्मात्रमस्मस्छब्दाथः इद्युच्यते तदा अस्मीद्युत्तमपुरुषानुपयत्तिः | 
तत्रापि तत्वमसीव्यत्र त्वपदस्य चिन्मात्रपरत्रे मध्यमपुरुषम्रयोगाकतुषषक्तिपरिहारः 
प्रयोगसाधुत्वाथत्वाङ्गीकारेण यथा क्रियंते तथैवात्रापीति यद्ुच्यतेः तदाऽपि य्देवे- 
हेत्यन्यका्हतिपुवनाक्यव्याखू्यानावसरे असुतरत्यस्य अमुष्मिनातमनि स्थितमिति 
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वाक्येन वैकुष्ठादिपरखोकस्थितसुक्तात्मान्तयौमितया सक्तनीवभिन्नेन वर्णितस्य 
ब्रह्मणः जीवाभेदकथनस्य व्याहतत्वात् } न्मते मुक्तजीवानां संकिन्मात्रस्वरूप- 
त्वात् सुक्तजीवस्वरूपस्य तस्स्थत्रह्यस्वरूपस्य च भदः पारमार्थक एव । अतः भेदः 
-व्यावहारिकः विधेयः; निषेष्यश्च पारमार्थिकः इत्यादिकथनमपि न युक्तम् । 

किच श्वुतौ- 
“ य इदं मष्वदं वेदात्मानं जीवमन्तिकात् । ईडानं भूतमन्यस्य न ततो 

विचुयुप्सते ॥ अरण्योर्निहितो जातवेदा गम इव घुम्रतो गर्भणीभिः । 

दिवि दिव ईड्यो जागृवद्विर्दैविष्मादर्मुष्येभिरमनेः ॥ ” 

५ तं देवास्सवें अर्पिताः तदुनाव्येति कश्चन । ” 

इत्यादिपूव॑वाच्येषु सवान्तस्थत्वं स्वेरानतवं सवैरनतिक्रमणीयलवं सर्वेषां 
तदधीनत्वं च स्फुटममिहितम् । उत्तरत्रापि 

५ अज्ख्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईलोानो मूतमन्यस्य न ततो 
विञ्ुगुप्सते ॥ ” 

इति वाक्ये ““ शब्दादेव प्रमितः ”” ( १-३-२४) इति सूत्रानुसारेण, 
तथा ^ एवं प्राप्ते हमः पर्मात्मैवायमङ्खषठमात्रपशिमितः पुरुषो मव्तिमर्हति ! 
कसमात् £ ङब्दात्- ^“ ईदानो भूतभव्यस्ये > ति 1 न ह्यन्यः परमेश्वराद् भूत- 
भव्यस्य निरङ्करामीशिता । “ एतद्वैतद् ”” इति च प्रकृतं पृष्टमिहावुसन्दधाति । 
एतद्रेतत् यत्ष्ट ब्रह्मतः । पृष्टं चेह ब्रह्म “ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमीदन्यत्रास्मात् 
कृताकृतात् 1 अन्यत्र भ्रताच मन्याच्च यत्तत्पर्यसि तद्वद ” ८ का०१।२।१४ ) 
इति ?‡ । इति शाङ्करमाप्यानुसरेणापि स्तेभ्यः वतैमानेम्यः भव्येभ्यश्च जीवजडा- 
त्मकपदार्थेम्यः भिन्नस्यैव वस्तुनः पृष्टतेन ‹ एतद्रेतत् › इत्यनेन भूतभन्यजीवजडे- 
सानस्य जीवजडम््निस्य स्वोत्तमस्यैव वक्तव्यत्वेन तदयुसारेण ““ सर्वे वेद्य 
यत्पदमामनन्ति ?› इत्यादिना विष्णोः सवेवेदवेद्यत्वं सुक्तग्राप्यत्वं भ्र॒तमदद्वावि- 
सकठ्जीवजडात्मकपदार्थदानत्वं तत एव भ्तमवद्धाविपदार्थमिनतवं वर्णितम् । 
तत॒ एवं ॒स्थानमेदकाल्मदनि यम्यभदददिग्रयुक्तनियामकमेदराङ्कामपाकतु ‹ नेह्- 
नानास्ति क्छिच्वन › इति वाक्यं प्रयुक्तम् । तेन च ? सवंदेश्ेषु कालेषु स एकः 
परमेङ्वरः 7? इति समार्थतम् । तदेवोत्तरवाक्ये अर्दितम् । शिष्यो नचिकेता 
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जडं रारे परित्यज्य यमरोकं गतः जडातिरिक्तं जीवं जानव्येव किन्तु सकट- 

जीवडभिनं सर्वरं जिज्ञासुः पम्रच्छ । गुरू्यमस्तु नेह नानेति वाक्येन तस्मै यदि 
जीवाभि्न ब्रह्मेति उपदिरातीद्युच्यते तदा “ एतद्रेतत् ” इत्यत्र यद् जीवमिन्नं 
पुष्टं तद् एतद् जीवासिनमिति तदीयसुत्तरं व्याहतम् असह्तं च स्यात् \ अतः 
नेहनानेत्यस्य जवेश्वरभेद निषेधपरत्वक्थनमयुक्ततरम् \ 

यदि च ^“ अद्धष्ठमाच्रः पुरुषो मध्य आत्मनि किष्ठति? “य 
आत्मनि तिष्ठन् 77 ४ तमात्मस्थं येऽनुपरयन्ति ? इत्यार्विचनानु सारेण 

जीवस्वरूपान्तय)मी जीवस्वरूपाद्ाभैनः साङ्करवाक्यगताहंरखन्दा्थः । तथा च 
मदन्तयोमिणि ब्रह्मभेदस्य व्ह्यणि वा मदन्तयीमिमेदस्यात्र निषेयः करयते इति 
राङ्कराचार्याश्षयः । अत एव वैः ५ अथातः सपर्तियंदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ 
पुत्रमाह त्वं ब्रह्य, त्वं यज्ञः त्व लोकं इति । स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्य अहं 
यज्ञोऽह लोक इति । यद्रे किजचानूक्तं तस्य सर्व॑स्य ब्रह्छेत्येकता 77 
(त्र. १।५ १७) इत्यत्र मित्यस्य तत्कर्तक इति, अह मित्यस्य च मत्कर्तकः 
इत्यर्थो वर्णितः । तेन प्रकृतेऽपि अहमित्यस्य मदन्तयोमि मन्नियम्यकप्पर 
ब्रह्मणोज्यदिति मेदज्ञानी मृल्युमामोतीव्यथं इति सूचितम् । 

तथा च नेह नानेति श्रुत्या जीवान्तयौमिणः परब्रह्मणश्च मेदनिषेधेन ‹ अह 
ब्रह्म › ‹ तत्वमसि › इत्यादीनामपि जीवान्तयौमित्रह्मणोरमेदोधकत्वमेव, न 
तु जीवस्वरूपत्रह्मस्वरूपयोरित्यपि समर्थितम् । एवमेव ^“ युष्मद्युपपदे समाना- 
धिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 2 ““ अस्मद्युत्तमः ?> इति सूत्रम्राप्तमध्यसोत्तम- 
पुरुषयोः त्वं बह्म, त्वं यज्ञः त्वं खोकः; अहं ब्रह्माहं यज्ञोऽदं खोक इत्यादाविव 
प्रयोगसाधुलाथैत्व वा * असनादसि नामासौ 7 इव्यादिस्म्रव्यनुसोर्णान्तयौमि- 
परत्वं वा वणनीयम् | 

एतावता म्नन्थेन नानाङब्दस्य भेदार्थकत्वं गृहीत्वा पूर्वात्तरवाक्यानुसारेणार्थोऽ- 
मिहितः । 

* यथोदकं दुगं वृष्टं पर्व॑तेष॒ विधावति | 
एवं धर्मन् पुथक्पत्यन् तानेवानुविधावति ॥ 7? 

इति उत्तरवाक्यानुसारेण “ एवं घर्मानास्नोऽभिनान् प्रथच्छ् पस्यन् ” इति 
तद्धाष्यानुसरेण च नानारब्दस्य भेदविदिष्टमथः । तथा च इह ब्रह्मणि किड्छन 
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नाना-स्वमिन्ं गुणक्रियादिघमजातं नास्ती त्यर्थः । अत्र नेहासि किच्छनेत्येता- 
वता पूर्तौ नानापदग्रयोमो व्यथः स्यात् । अतः अत्र न विेष्यमात्रनिषधतात्पर्य 
किन्तु विरि्टनिषेध एवेति वक्तन्यम् । विदष्यवति विरिष्टनिषेधस्य विोषणनिषेध 
पर्यवसानस्य सकटतन्त्रिकसम्मततया ““ स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च? 
५ सत्यःसोऽस्य महिमा 2? ^ अदृक्यत्वादिगुणको धर्मोवितेः 7 इत्यादिभिरनेक- 
ग्रमणैः सिद्धस्य विरेोष्यस्य निषेधायोगेन धमंधर्मिभेदनिषेधकत्वमेवास्याः श्चुतेरिति 
सिध्यति । मेदाभवि धर्मधर्मिभावो वा कथमित्याशङ्कापरिद्ारपरत्व किंचनेति 
पदस्येति श्रीमद्रादिराजतीरथपूज्यचसर्णैरमिदहितम् । तथा च इह ब्रह्माणि भिन्नं 
गुणक्रियादिकं नेति निषधे अभिन्ने गुणादिकं ब्रह्याणि वतैते इति रम्यते । 
ततश्वाभेदे कथमाधारधेयभाव इत्याशङ्कायां तत्पर्हिराय अस्ति किच्छनेत्युक्तम् । 
तेन च मेदामवेऽपि भेदकायैमूताधाराधेयमावन्यवहारादिकतिपयमेदकार्यकारी 
अत एव तद्पातैनिधि मूतः कश्चन स्वभावविदेषः अस्ति । तेनाधाराधेयमावन्यवहार 
इति । अङ्खीकृतं चैतददेतसिद्धौ “‹ स्वमावविदोषदेव स्स्योपपत्तेः ? इत्यादिना । 
एवं सत्यपि अद्धैततत््वसुधा न कवठ शङ्कराचार्योक्तदिशा जीवमेदनिषेधिका 
चित्माम जडभेदस्य जडस्य च निषेधिका; तथा न केवटं राङ्कराचार्योक्तदिरा 
भिनघर्मनिषेधिका कनाम भिनसवैजडजीवादिनिषोधिकेति श्चुव्य्थमाभिदधाना 
दाङ्कराचायीनप्यीतक्रामति ट्घुचन्दिकावत् । मन्ये च अद्रैतसिद्धिकारः यथा 
विस्तराद्विभेति तथानैते विस्तराब्दिम्यति न वा स्वाचार्य॑द्ोदात् नापि श्रौतपूर्वोत्तर- 
वचनविरोधात् इति महदाश्चर्यम् । 

इहटोकपरखोकयोरभवि यदेवेहेति वाक्यं कथमुपपद्यताम्, द्रष्टुरभावे 
श्रव्योरमवे कः पद्यति कस्मात्कौ वा मृद्युमामोति । सर्वथा नेह नानेति वाक्यम- 
म्रमाणं स्यात् स्वैनिषेधपरते । किंञ्च सवोन्तग॑तस्य ““ नेह नानास्ति किञ्चनेः 
ति वाक्यस्य च निषेधापत्या निषेधवाक्यस्य तदपामाण्यस्य प्रामाण्यामवि च 
निषिध्यमानसव्यत्वसिद्धेसपरव्यूहत्वेन च॒ सवनिषेधपरत्वकथनमुन्मत्तप्ररुपितमेवेति 
बोध्यम् | 

सर्वोऽपि ध्मराजसिद्धान्तः । 
नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान् । 
तसात्मस्थं ये नु पद्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः दाश्चती नेतरेषाम् ॥ 

( का. ५।१३ ) 
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इति मन्त्रे संगृहीतः । 

अत्रैवं योजना--ये धीराः; यः एकः नित्यः चेतनः बहूना नित्यानां 
न्चेतनानां कामान् विदधाति, आत्मस्थं तम् अनुपदयन्ति तेषा चाश्चती ज्ान्तिम- 
वति, इतरेषा शाश्वती शान्तिने मवति इति । तत्र नित्यानाम् = स्वरूपतो देहतश्च 
चाडारदहितवेन नितव्यानाम्-चेतनानाम् इति वाक्येन मुक्ता एवोच्यन्ते | 
किच्च कामान् विदधातीद्युक्त्या इष्टमात्रे परमात्मा सम्पादयतीद्युक्त्या ““ सोचते 
सवान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चता > इति श्रुदयुक्तदिदाऽपि सुक्ता एवात्राभि- 
प्रेता इति सिध्यति । नामिति तेषां वडत्वकथनेन तेषां परस्परमदसिद्देः । 
कामानिति बहुवचनेन जडाना नदसिद्धिः । चेतनाना कामानिष्युक्त्या जीवक्ड- 
येद सिद्धेः । कामान् विदधाति इच्यनेन तमात्मस्थम् इत्यनेन च जीवपरमात्मनोः 
जडपरमातनोश्च भेदसिद्धिरिति प्वभेदज्ञानस्यैव रान्तिहेतुत्वमुपद शितम् । 
'एकश्वेतन इद्युक्त्या आत्मस्थमिद्युक्तान्तयमित्रेन नियम्यमेदग्रयुक्तमेदराङ्का- 
परिहारः कृतः ¡ अयमेव भेदः नेह नानेति श्त्या निषिद्धः । न तु पूरवापदर्षित- 
मेदपञ्चकान्तगैतः कश्चिदपि । सुक्तजीवामीष्ट्रदातुरीश्वरस्य मायानादाधीननाङ- 
ग्रतियोगित्वशङ्का निराकर्वुमेव तस्य निव्यत्वसुक्तम् । एतेन 

“८ पञ्छमेदांरच विज्ञाय विष्णोः स्वाभेदमेव च ? | 
निर्दोषत्वं गुणोदरेकं ज्ञात्वामुक्तिनिचान्यथा ^ 1) 

इव्यादिस्म्रतिवाक्यान्यपि तद्विवरणपराण्युपपच्न्ते इति ज्ञेयम् । 

यच्छत्र अनिव्यानापित्यकारग्र्चेषणेन पाठे परिकल्प्य अनित्यानामि 

व्यस्य विनाश्चिनागिद्यर्थं चायिधाय विनाशनं चेतनाना ब्रह्मादीनाभित्यथकथनं 
-तत्त॒ जीवचेतनन्रह्यचेतनयेरैक्यवादिनां स्वव्याहतमेवेति दहेयमेत्र । अतः 

«८ नेह नानास्ति किंचन 7? इत्यादिश्चुतीना न विजातयभेदामषेधपरत्वं न वा 

-स्ैनिषेधपरत्वं किन्तु सर्वन्तयौमिसगवहूपभेदनिषेधपस्तमेवेति । 

इति नेहनानेत्यादिश्ुतौनां सवं निषेघपरत्वनिरासः । 

॥ मिथ्यामूतस्य कथाङ्त्वामावसमथेनस् ॥ 

यचोक्तम् अ. सुधायाम् ~ “ मिथ्याभूतस्यापि सत्त्वासत्वौदासीन्येनाथै- 
-क्रियाकारिल्रम्, कथाङ्घतवं च 7? इति तत्र पृच्छामः स्वास्वौदासीन्येनेति 

कोज्यैः ? यदि स्वास्वामावेनेति तदा छाधनीयग्रकोऽसि । मिथ्याभूतस्य स्वा 
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भवेन अस्छग्राप्त्या असतः तस्य कथमथ॑क्रियाकारित्वमिति प्रच ्रत्यस्यानुत्तर- 
त्वात् । अस्वामावादर्थभ्रियाकारित्वमुपप्यते इत्यपि न युक्तम् मिथ्याभूतस्य 
हैतस्य राङ्करान्चार्यैः राराकषाणवदस्वोपवणनात्, न हि मवति वन्ध्यापुत्रो 

‰ क्रियाकारि 

गगनकुदुमच्छन ? इत्यादिना असतः अथक्रियाकारित्वनिपेधाच । 

यचोक्तं ““ स्वास्यौदासीन्धेन कथाङ्गत्वम् 7 इति । तत्राप्येवमेव द्रष्ट 
व्यम् । यदि तत्र स्वास्वौदासीन्येनेव्यस्य सखेन ज्ञातं विना अस्वन 
ज्ञातचं विना कथाङ्घत्मिव्याङयः; तत्रापि पृच्छामः स्थापनाघुमाने न्याप्निपक्ष- 
धर्मतादीना सेन ज्ञात्खमस्ति चेत्तद)दासीन्यहानिः, नास्ति चेत् असिद्धिव्य- 
सिचासेोद्धावनेन परै्निगृहीतः स्याः 1 एवमेव ग्रतिपक्चालमाने असिद्धिव्यमिचा- 
रयोः सचेनानिश्वये तव तत्र असिद्धिग्यभिचार)द्धावनायोगश्च स्यात् । व्याधि- 

पक्षधर्मत्रयोरसखानिश्चये प्रतिपक्षाचुमाने ग्यप्त्याघ्यभावप्रतिपादनायोगश्च ¢ 
इति मिथ्याभूतस्य सच्वासत्त्वोदासीन्येनाथंक्रियः- 

कारित्व - कथाङ्कत्वनिरासः । 

॥ असतः साधक्त्वा॒पपात्तिः ॥ 

यद्छोक्तं ^ तत्रासत्पदेन ददाद्यङ्तादिम्रहणे इष्टापात्तेः, मिथ्याथस्य ग्रहणे 
नद्धितमतेऽसद्साधकलत्वम् ? इति । तदयुक्तम् । असत्पदस्य न सत् असदिति 
व्युत्पत्या सद्धिना्कव्वेन तदतिरिक्ताध।बोधकत्वात् सद्धिनस्य दाडाशृद्खादिवत् 
साधकलानुपपत्तिरेव । उक्तं हि राङ्क राचार्यैः जगतः सद्विटक्षणत्वदिवासहूपतवं 
खछदविषाणवत् निराकृतं च असतः साधकत्वं न हि भवति गगनकुसुमच्छनो 
वन्ध्यापुत्र ?; इत्यादिना । किच्चासत्देन मिथ्याथग्रहणे इति कोऽभः ? यदि 
असत्पदेन असदिलक्षणग्रहण इति मन्यस ताह छाघनीयग्रज्ञोऽपसि । 

कच्चि असद्विरक्षणं नाम सरकक्षणष्छक्षणं तच सदेवेति सत एव साध- 
कत्वं प्राप्ठम् | 

इति सदिटक्चषणस्य साधकत्वानपपत्तिसमथनम् । 

॥ अनिर्वचनीयत्वं भावाभावविलक्षणत्वादिरूपत्वन 
दुव चम्, अप्रामाणेकं च ॥ 

यचात्नोक्तम्-“श्रैकाङ्किनिषेधग्रीतयेगित्वादिना अनिवैचनीयवं घुवचम्?* 
इति तदयुस्तम् । तृतीयायाः प्रकार्त्वा्थंकतवे तरैकाछिकनिषेधग्रतियोगित्वस्य त्या~ 
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जगत्य्गीकारात्, जगत् नैकल्िकिनिषेधम्रातियोगीति निवैचनविषयत्वात् तद- 
भावक्यनायोगः । तदमवि च जगतः प्रतिपोपाधौ जैकालिकनिषेघग्रतियोगिखा- 
योगः ¡ मतान्तरे तस्य अस्ेनासद्रैरक्षण्यायोगश्च ¡ तृतीयार्थोऽमेद इत्यपि न 
यक्तम् ! किच्छ अनिवचनीयत्वस्य निवैचनीयलत्वाभ्यवरूयस्य अमावविलक्षणवेनं 
सुवचत्वकथन व्याहृतमेव ¦ अनिधेचनीयत्स्य निवेचनीयत्वाभावरूपस्य प्रति- 
पनोपाधौ नरैकाकिकनिषेधम्रतियोगिवरूपलायगात् तृतीयायाः अमेदपस्त्वाज्ञी- 
कासेऽपि न युक्तः 1 वस्तुतस्तु प्रतिपनं इत्यस्य प्रतिपत्तिक्िपिय इत्यथैः} 
तद्िपयत्वं च तदष्यस्ताभेति तन्मतम् । तथा च प्रतिपत्यध्यस्तस्य अत एव 

मिध्याभूतस्याधिष्ठानल्रायोगात् प्रतिपनोपाधावित्ययुक्तम् 1 यदि च विपयल्व- 
मध्यस्तत्वातिरिक्तम् तदा दृस्यतेन मिथ्यात्वासिद्धिस्त्यन्यन्न विरादीकृतमित्यखम्। 

इति अनिक्चनीयत्वं दुवचेमप्रामाणिकं च | 

॥ सच्वासन््यो; परस्प्रविरदरूपत्वन त्रापि 
सदसदिलक्षणत्वारसंभ् 

यदुक्तम्“ स्वासत्वयोः परस्पर विररूपत्वासम्भवेन सदसद्िरद्षण- 
तरूपमिध्याच्चाविरोधः 7 इति तदयुक्तम् 1 अस्स्य क्राचिदुपाधौ सखेन 
प्रतीव्यनर्हत्वरूपतायाः स्वस्य तदभावरूपतायाः अघुधाया स्पष्टं निरूपिततेन 
परस्परविरहरूपत्वाभावकृधनस्य व्याहत्वात् । भवरदीयन्यायचन्दिकया स्चास- 
स्वयो: परस्पर विरहरूपलस्याङ्खीकृतलेन तद्विरोपाच केवलसखस्य अस्घटक- 
स्तस्य च॒ भिनरूपत्वकथनस्य अद्तक्षिद्धिव्छुचन्धिकागतस्य अघुधाकारैः 
ट्घुचन्द्िकोपदर्दित-ङङ्कय चार्योक्तानुमव विरद्वतेन अस्वायापिकत्वस्य असौषठ- 
वापरपर्यायायुक्तत्वस्य च वर्णितत्वात्स्विरोधश्वेति ! अधि कं पूर्वमेव विवेचितम् \ 

इति सदसदहिलक्षणत्वासम्भवप्रदङनम् | 

॥ सदसदेरुक्षण्ये सत््मतीत्यनुपपत्तिः ॥ 
घटादेः सद्विखक्षणलवाङ्गीकारे सद््मरतीयुपपात्तिः । शछ्क्तौ श्रमात्मकस्नत- 

मरतीतिवत् घटेऽपि ् रमासिका सब्परतीविरूपपयत एवे ति चेत् । युक्तौ रजतग्रतीतेः 
नेदं रजतमिति बाधवत्, घटः सनितिप्रतीतेः बाधाद्छनात् तस्याः भ्रमत्वकथना- 
योगात् । 



७६ म्यायसुधामण्डसम् 

किच्छ सदविकक्षणल्मित्यनेन यावत्स्रतियो गिकमेदवत्वम् विवक्षितसुत 
यक्िञ्चित्सदप्रतियोगिकमेदवल्वम् । आये प्रातिमासिकसतः शक्तिरूप्यस्य 
व्यावहारिकसतः प्रपञ्चस्य सद्वैखक्षण्यायोगः । दुक्तिरजतदेः प्रातिभासिकस- 
त्वान्खीकारे प्रपञ्चस्य व्यावहारिकस्वानङ्खीकारे च तयोः सस्रतीत्यनुपपात्त- 
स्तदवस्थैव | द्वितीये व्याचहारिकसव्मक्यि गिकमेदवत्वस्य ब्रह्मण्यपि स्वेन तस्यापि 
सद्विटक्षणतापत्तिः । अत एव सखतीत्यनुपपत्तिश्च | 

तथा च सत्त्ैविध्यवादे जगतः सदमतीत्यनुपपत्तिव॑ज्ररेपायिता । यच्चोक्तम् 
+“ सदसेदवैट्षण्यघटकास्लस्य काचिदुपाधौ सखेन प्रतीव्यनर्हत्वरूपत्वात् सत्तस्य 
चावाध्यत्वरूपत्वात् सच्वेन प्रतीव्यर्हत्वं, सदसद्िसक्षणत्वं च न व्याहतम् ?› इति 
तदयुक्तम् । अद्रैततक्चसुधायाम् ^“ अतः सत्वासत्वयोेकतरस्य रूपान्तर वक्तव्यम् 
(प. ४८ ) इति प्रतिज्ञायापि ““ तत्र चासत्व कचिदुपाधौ सवेन प्रतीत्यनहेत्वम्; 
( व्यम् ? ) तदभावश्च स्वमिति ?› इति वाक्येन कचिदुपाधौ सत्वेन प्रतीव्यन- 
हेत्वामावस्य क्चिदुपाधौ सत्वेन प्रतीत्यहैत्वरूपस्य सत्वस्य विवक्षणे सद्विलक्षण- 
मित्यस्य स्वेन प्रती्यर्हविटक्षणमित्य्थः स्यात् ¡ तथा च स्वेन प्रतीत्यरह- 
'विरक्षणस्य सद््रतीत्यतुपपत्निस्तदवस्थैव । 

अपि च सदसदैटक्षण्यधटकसत्पदार्था ययवाध्यम्, यदि चावाध्यत्वमसत्सा- 
धारणं तदा तत एवासद्रयाब्र्तिसम्भवादसु्रैरह्षण्यकयनं व्यभमेव स्यात् इष्टापत्तौ 
सत्वेन प्रतीव्यहंत्वं सदसद्विवक्षणत्वं च न व्याहतमिति व्याहतमेव । यच्चोच्यते- 
८ एकसत्तावादे सत्ताद्ाद्म्यमातेण अन्येषा तद्विवतांना सत्पदन्यवहार 7 इति । 
तत्र व्रूमः किमिदं सत्तादास््यम्» यदि सदभेदः तर्हि स्द्रैकक्षण्यानुपपात्तिः । यदि 
सख तत् तदा जगतः सवाभावकयनानुपपत्तिरेव । 

यच्चोक्तमदरैतदीपिकायाम् अ. शाञ्िमिरेव (७ प्त्रे). न हि मेदाघरित 
तादास्म्यं॒॑कुत्राप्यद्ेतिना सम्मतम् । अद्वैतिनो हि नजरभेदादिपदामिल्प्यभेदस्य 
तादास््यघटकमेदातिरिक्तत्वं वणैयन्तस्तादात्म्यानापनत्मेवासति बाधके मेद- 
-रन्दाभं मन्यन्ते ” इति । तदप्यनुपपन्म्, यदि तादाल्म्यं मेदसदिष्णुरभेदः 
प्राचमद्वौतिरनां सम्मत इत्युच्यते तदामेदामेदयोः सच्वासत्वयोरिव व्याघातो 
दुष्परिहर एव । ततश्च सच्वास्वयोत्यौघातपरिद्ाराय ्रृत्तेन व्याघातान्तरमेव 
सम्पादितं स्यात् । 
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एवं सचेननं ्रतीयेतेत्य्थापत्तिसिद्धं सदिटक्षणतवं हि सत्तादात्म्यानधिक- 
रणत्वमेव ! तथा च सद्धिखक्षणमिव्यनेन सत्तादासम्यानधिकरणलत्वमुच्यते $ 
असद्धिटक्षणमित्यनेन सत्तादात्म्याधिकरणत्वसुच्यते । अतः स॒दटूटो व्याघातः । 

यदि च ““ विधयत्वस्य चित्सुरव्युक्तरीत्या दु्चत्वेऽपि द्मध्यस्ततवरूयस्य 
चतन्याधिष्ठानकत्वरूपस्य कुत्राप्यव्याभेचारात्त् दोषान्तसाभावात् “‹ सदेव 
सौम्येदम् ? इत्यादिसामानाधिकरण्यस्वारस्यात्, अन्यधा विषयस्य धटादौँ 
दुकेचत्वाच । चित्तादाल्म्यरूयं ददयत्वै दुरपह्नवम् । न हि चैतन्यं चेतन्येऽ 
ध्यस्तम् इति न तत्र व्यभिचारः । ड्ुक्तिरूप्यान्तःकरणसुखादिकमपि चेतन्येऽ 
ध्यस्तत्वात् चित्तादात्म्यवत्वाचच न नोक्तसक्षणं टस्यम्, ‡ { अ. सु. ७५५) 
इत्याभिहितरीत्या सदघ्यस्तत्वमेव सत्तादात्म्यं सदेव सौम्येदमिति सामानाधि- 
करण्यस्वारस्यादिद्युच्यते; तदा तु ^“ इदं रजत + मिव्यादौ इदं पदार्थ 
स्याधि ए्ानत्नियमददौनेन “८ इद स्यं पुरा सृष्टेरेकमेवाद्टितीयकम् । सदेवासीत् ? 
इत्यादित्दीययोजनानुसारेग सत ेदम्यष्यस्ततापातेन जगतः सत्तादास्या- 
सम्भवात् परस्परतादात्म्याध्यासादमीकारस्त्वयुक्तः । परस्परतादाम्यस्यैव 
परस्परध्यस्तत्वरूपत्वात्, तादास्म्याध्यास इत्युक्तौ तु अच्यासस्याप्यध्यास- 
प्राप्त्या वस्तुतोऽव्यासामावापातः । 

कच्चि बह्यणः भरमाधिष्ठानतं भ्रमविरोष्यल्लरूपं विघयत्वमेव । तच 
अध्यस्तत्वरूपमेवेति त्वन्मतम् } तया च ब्रह्मणः श्रमाधिष्ठानच्वं श्रमेऽध्यस्तत्मेवेति 
तस्य॒ मिध्यात्वापात्तिः । यदि च स्चमोपाद्ानााश्याक्षयत्वं अमाधिष्ठानतवं 
तदा तु अविदब्याऽष्यस्ततवं बरह्मणः स्यात् । अतः सत्तादात्म्यं दुानैरूपमेव । 

इति सदससद्वेकक्षण्ये सत्प्रतीत्यन् पपत्तिरिति । 

॥ अद्रितमते निदष्टदश्यत्व-निकंचनासम्भवः ॥ 
यच्चोक्तम्- “४ यत्र टृक्तादास्म्यस्य निदुष्टस्य दस्यत्वम् ?” इतिं तदसङ्गवमेव ! 

टक्रादासम्यस्य दृद्यत्वकथनेन दस्य कि रूपमिति राङ्काया अनिवारणात् } क्य- 
चिद् टक्तादात्म्यस्य द्स्यत्वरूपत्वमिति तात्प्ंकल्पनेऽपि तस्य निदुष्त्वासम्भवातु 
टक्तादास्म्यं हि दगध्यस्तत्वमेव् । त्च टग॑धिष्ठानकश्रमविषयत्वं; लन्मते पुनः खम 
विषयत्वं, श्माध्यस्तत्वम् । त्च श्नमाधिष्ठान्कख्रमविघयत्वमित्यनवस्यादुष्टत्वात् 
ए्रविधद्द्यत्वस्य । किच्छ “ आत्मां वा रे द्रव्य ? इत्यत्र दद्यनविषयर््वं 
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ब्रह्मणो बोध्यते । तच ददौनाध्यस्तत्वमेव वक्तन्यम् } अन्यस्य विषयत्वस्य तयाऽ 
नज्खीकारात्; तथा च ब्रह्मणोऽपि भिध्यात्वापत्तिः । जह्मणि दृद्यत्वस्य व्याभैचारो 
वा स्यात् । यदि च ब्रह्मणः दग्विषयत्वं नाध्यस्ततरूप किन्तु विषयत्वमखण्डधरमं 
इति स्वीक्रियते तदा जगतोऽपि अध्यस्तत्वातिरिक्तेन विषयतवेैव द्द्यत्वन्यवहा- 
रोपपत्तौ कुतो दगध्यस्तत्वं कुतस्तरा तेन मिथ्यात्वमिति सुधियो विमावयन्तु | 
कि्छ तत्र तत्र- मिथ्यात्वस्य सत्तादास्म्ये पयैवसानामिधानात् सत्तादासम्ये टक्ता- 
दात्म्ये च सदेव सौम्येति श्चतेयेव प्रमाणतयोपन्यासाच् तयोरविश्टतरेन हेतु 
-साध्यपिरिषयमेवेति दिक् 1 

इति अटंतमते दर्यत्वनिरक्च्यसम्भवः | 

॥ अन्यथा विज्ञातस्य सम्यग्विज्ञानं बाधः॥ 

यच्चोक्तम् अयुधायाम् ““अधिष्ठानतच्छसाक्षात्वारो बाघः 7 इति । तत्न प्रष्टन्यम् 
अधिष्ठानततत्वसाक्षात्कार इत्यत्र अधिष्ठा नरूपं यत्त्वं तत्साक्चात्कारः इत्यथः! अंथवा 
अधिष्ठानस्य यत्तत््वम् असाधारणधभेः तत्साक्षात्कार इति । आधे इदं रजतम् इति। 
खाक्षात्कारस्यापि अधिष्रानत्चसा्नात्कारत्वं स्यात् । अधिष्ठानरूप यत्त्वं तन्मात्र 
विषयकः साश्षाव्छारः स चाधिष्ठनितयाविषयकः इत्यपि न सम्यक, इदमिल्यस्य 
नाधत्वापातात् । इय इ्युक्तिरेव न रजतामेत्यादेः श्युक्तित्रजतभेदादिविषयकस्य 
चाधत्वानुपपत्तिः अतः तच्छ तद्बरृत्यसाधारणधर्मः त्वस्यैव साक्षात्कार इद्युक्त्या 
अपिष्ठानावृत्तिघर्माप्रकारकः अधिष्ठानद्त्तिधमप्रकारकः साक्षात्कारः बाधः इति 
वक्तव्यम् ! एवं सति इटं द्रव्यम् इति ज्ञानस्यापि इदं रजतमिति ज्ञानं प्रति 
बाधलं स्यात् । एवं श्रमानुत्तरस्य श्रमपूवेमाविनः इयं श्युक्तिः नेदं रजतमिति 
ज्ञानस्य बाधत्वं स्यात् । तथा अनुमानागमजन्यस्य धमां दिङ्ञानस्य धर्मो नास्ती- 
त्यादिश्रमबाधकस्व न स्यात् तस्य साक्षात्कारत्वामावात् । अतः अपिष्ठान- 
विरोष्यकसखाक्त्तिधभप्रकारकक्ञानोत्तरकाढीनस्वावृत्तिधमोप्रकारकसद्त्तिधर्मप्रका- 
रकल्ञानं बाध इत्येव वक्तव्यम् । इदमेव चान्यथाविज्ञातस्य सम्यग्विज्ञानं नाम् । 
तथा च भ्रमरूपख्यातेः अधिष्ठानरूपसाद्रषयकवेऽपि प्रकारतत्संसैगरूपासदिषय- 
कत्वेन सन्मात्रविषयकत्वामावान्न सत््यातिलम् ¦ अध्यस्तरूपासद्विषकत्वेऽपि 
अधिष्ठानरूपसदिषयकत्वादसन्मात्रविषयकत्वामावान्नासत््यातित्वम् । अधिष्ठानस्य 
सत्वान सदसद्धिरक्षणत्वम् । अध्यस्तस्यासत्वानन सदसदिरक्षणत्वम् । अतो 



न्यायदुघामण्डनम् ७९ 
जति सि कि तिकि 

नानिवेचनीयख्यातिरपि ! नापि तारकिकामिमतान्यथाख्यातिः । किन्तु तदिख्क्षणा- 
न्यधाख्यातिरेव । सत्वेन विज्ञातस्य स्नतस्यास्त्वेन विज्ञातत्वं बाध्यत्वम् } तेन 
-च जुक्तिरजतस्यासच्छमेव नानिवचनीयलं-सदसद्विक्चषणत्वं-जगतश्च सखेन 
विज्ञातस्य अस्चेन विज्ञानामावान वन्धमिध्यात्वप्रसक्तिसिति सव॑मनवचम् । 

1 इति बाधविचारः 

यथा ब्रह्मतथेव जगद् पिसत्यम् | 

^ सत्त्वाच्चावरस्य 7? ( २।१।१६ ) इति सूत्रे त॒र्दीय शाङ्करभाष्ये च 
* यथा च कारणं ब्रह्म त्रिषु काटेषु सत्त्वं नव्यभिचरति, एवं का्यमयि- 
जगत् त्रिषु कालठेव सत्वं नव्यभिचरति 7 इत्यादिना ब्रह्मवत् जगतोऽपि 
न्रैकालिकानिषेधाथ्यरतियोगि्ठरूपस्य मिध्यात्विरुष्दस्य सत्यत्वस्यामिघानात्, 

तया “* नाभाव उपलब्धेः ? (२।२।२८) इति ब्रह्मसूत्रे तदीय्ाङ्कर- 
भाष्ये च ^ न खल्वमावो बाह्या्थस्याध्यवसातुं शाक्यते कस्मात् उपद्व्धेः उपलट- 
म्यते हि म्रतिग्रव्ययं बाह्योऽथः स्तम्भः कुडयं घटः पटः--इति } न चोख्पम्यमान- 
स्यैवासावोमवितुमर्हति ? इत्यादिना । वार्तिके च “ नाभावो बहिर्यानां मवितुम- 
डति ८ द्वौ नत्रौ प्रकृतमर्थं सातिरायं गमयत > इति न्यायात् विज्ञानन्यतिरेकेणः- 
चदहिरर्थोऽस्वीति प्रतिजानीते › इत्यादिना बाह्यार्थस्य तैकाञ्किनिषेधग्रतियोगि- 
त्वामावसमर्थनात् मिध्यात्निषेधपूवेक सत्यत्वमेव सुसाधितस् । श्वं ज्ञानरूप- 
जद्यव्यतिरेकेण जगतोऽमावः इति पक्षोऽपि “ यतः उपच्न्यातिरेकोऽपि च्ख- 
दर्थस्याभ्युपगन्तन्यः; उपलन्धेरेव । नहि कश्चिदुपट्न्धिमेव स्तम्मः कुञ्यं चेत्युप 
खमते, उपटन्धिविषयत्वेनैव तु स्तम्भकुख्यादीन् सवे खौकिका उपरमन्ते 7 
इत्यादिना शङ्कपचिरेवनि राकृतः। एतैनैव सद्रूपव्रह्तादास्म्येनैव जगतः 
ख्मतीतिविषयत्व 2> “* चित्तादाम्यरूपं दृस्यतं दुरपद्नवं ?> इत्यादीनि-असुधा 
चन्चनान्यपि निसाकरता निवेदितन्यानि । 

किल्च ^“ वंघम्यन्चि न स्वप्नादिवत् ? (२।२।२९) इति। 
सूत्रे तद्भाष्ये च “वैधर्म्यं हि सवातिस्वप्ननागरितियोः कि पुरनवधर्म्यकाधा- 
वाधावितिन्रमः बाध्यते हि स्वप्नोपटच्घं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिध्यामयोपर्ब्धो मह्यजन 
समागम-ईइति- - नैवं जागस्तोपठन्धं वस्तुस्तम्मादिकं कस्यान्चिदप्यद्धाय 
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बाघ्यते 7? इत्यादिना इंकरचार्येरवे ब्रह्मवत् जगतः अत्यन्ताबाध्यलम- 
पवर्णितम् “° सव्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ? इत्यादि श्रु तिवत् ^“ विशं सत्यमित्यादिश्चुति- 

रपि जगतः अनासोपितत्रकथनेनाबाध्यत्वमेव समथयति भगवद्र्गीतायाम्- 
८ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् 7? इति वाक्येन वेदाः वेदोक्ताघमौः 
तत्फमूता छोकाश्च सर्वं मिथ्येवेतिवदन्ति ? इति शकरानन्दीयन्याख्यानानुसारेण 
मिध्यालरूपासत्यत्वादिनामासुस्त्वकथनपूषैकमधमगतिकथनेन  विश्वमिथ्या- 
त्ववादस्य निन्दितत्वात् अव्दयं ग्रस्थानत्रयानुसारिभिः ब्रह्मवज्गतोऽपिसत्य- 
त्वमभ्युपगन्तस्यम् । 

एवमेव शङ्कसचा्यानुयायिकिरप्यद्रैतसिद्धेकारैः “नामाव उपटन्धे” रितवि- 
सूत्रे ब्रह्मणःत्रिकाकावाध्यत्व सम्थति-इति वर्णितम् । राङ्कराचायंस्तु जगतःत्रि- 
काटाबाध्यतां समर्थयतौत्युक्तम् ¦! अतः स्वैरदैतिमिरपि ब्रह्मजगतोः उमयोरपि 
मिथ्यात्वामावरूपं सत्यत्रमङ्गीकतेन्यम् । 

इति ब्रह्मजगतो सत्यत्वसमथनम् 
मिथ्यात्वनिरासद्च ॥ 

ज्ञाननिवत्येत्वस्य सत्यत्वाविरोधसमथंनम् 

““ सतो हघुप्रत्ति प्रख्यो वास्यानासत शराविषाणदेः ` इत्यादि शाङ्कर- 
वचनानुसारेण निवर्त्य॑त्वस्य सत्यत्वामावन्यापकामावप्रतियोगित्वस्य अनुपदमेव 
समर्थितत्वात् तेन च निवत्यैत्वस्य सच्यत्वव्याप्यत्वसिद्धे सत्यतन्याप्यस्य सत्यत्व- 
विरोधिताकथनस्यानुचितत्वाव् 

यच ज्ञाननित्यत्र सव्यतल्विरोधि (२९) इति प्रक्रियाख्खिनं त्त्र 
भादातिरेकस्यैवफल्मित्यन्यदेतत् । यदि च १२ तम प्रक्रियात २९ तम प्रक्रियाया 
वैटक्षण्यप्रददीनेन स्वीयपौनस्क्त्यच्छादनाय प्रेथविस्तराय च बुद्धिपूर्वैकमेव ज्ञान- 
नित्यत्वं सत्य्विरोधीव्युक्तम् नतस्प्रमादायातमिद्युच्यते तदा कामघुच्यताम् 

नित्यत्वसत्यव्वयोर्विरोधं तु श्ान्तसुन्मत्तं वा विना न कोऽपि मानयेदित्य- 
वगच्छ । 

इति ज्लाननिवर्त्यत्वज्ञाननित्यत्वसत्यत्वासां विरोधनिरासर । 



न्यायसुषामण्डनम् ८१ 
णी अ ६०० १००१ 

अदधेतमते अज्ञानस्य भावरूपत्वसमथनं व्याहतम् । 
दवेतसते यचपि ज्ञानविरोधिखेन अज्ञानपदवेोध्यं मावरूपमज्ञानमेकं माव- 

विचक्षण॒ च्नानामावरूप चापरमिति द्िविधमन्ञानमद्वीक्रतम् ! अद्धैतिभिस्तु 
मावविलक्षणत्व मावतवं चैकस्याज्ञानस्याङ्गीक्रियते तथा प्रव्यक्षाद्प्रिमाणानामपि 
भावविकुक्षणस्याज्ञानस्य भावत्वसाधकतासमधनेन प्रमाणामासं सम्पाते ! नहि 
मातृभिनायाः वन्ध्यायाः मातृलसाधक न मवति प्रमाणाभासरूपम् | भावत्व- 
कथनस्य अमादविटक्षणलकथन एवतात्प्य न मावत्वविधानि अतो न व्याघात इति 
तु न युक्तम् । नावविर्घ्षणत्वकयनेन अमाव्त्वस्यैव प्राप्त्या पुनरमावक्रैलक्षणत्व- 
कथने व्याधातस्य वञ्रच्पायितच्वात् । क्सतुतस्तु अद्रैतमते अज्ञानस्य भावत्वं अमाव- 
विखक्षणत्वमेव नातिरिक्तम् | एवं अमावमपि भावविलक्षणत्वमेव नातिरिक्तम् ! 
सति चैवे किनिमित्तोऽयं अज्ञानस्यामावत्वनिरासि मावत्वसाधने चाभिनिवेराः 
मावत्वासावत्वयोरुप्योरप्यज्ञानेऽमावात् अभावत्ववद् भावत्वं नियाक्रियताम् 
मवरतवदमावल्व वा प्रसाघ्यताम् व्याहतमाप्रणमेव मूपणपिति मन्यमानाना व्याधात- 
स्तविञ्चित्कर एवेति सूचयितुभेव न्यायस्ुधायामर अद्वैतमताटुसरेण अज्ञानस्य 
मावरूपत्वानिरासः करत इति तच्छम् 

1} इत्यटहत्मते भावरूपाज्ञाननिराघः || 

^‹ तच्वमसि ”” इत्यादिवाङ्यानां जीवब्रहमैक्यपरत्वीनरासः । 
यच्चोक्तम् “ तखमसीत्यादिवाक्यानां जीववेश्वरत्वविरिष्टैक्यामविऽपि 

तदुषर्षितस्वरूपैव्यपरता 7 इति तत्तु अनुपदमेव अद्रैतसिष्यादुक्तदिदा जीवत्वो- 
पटक्षितस्वरूये जीवत्वसून्यादीश्वरस्वरूपाद्न्यावर्तितत्वस्य इईशधरत्वोपरक्षित- 
स्वरूपे च दश्वरत्वद्यन्यान्नीवस्वरूपाद्न्यावर्तितत्स्य तदुपखक्षितरब्देन ग्रति- 
पादनसमथनात् व्यादृत्तयोः = गिन्योरेक्यकथनस्य व्याहतत्वादयुक्ततरम् ॥ 

इति तत्त्वमस्यादिवाक्यानां जीवब्रह्यैक्यपरत्दनिरासः | 

अहंतमतेऽपि प्रत्यक्षस्यागमबाधकत्वस् | 

यजमानःद्रस्तरः * ^“ आदित्यो यूपः 7 इत्यादिविदवाक्यानां म्रच्यक्ष- 
विरोधेन अर्थान्तरपरत्वरूपवाधः जैमिनितन्तरपरदर्दितः सर्वतन्त्रसम्मत॒श्च | ॥ | 
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नतु £ यजमानः प्रस्तर ”? इत्यादिवाक्यानामन्यरोपलादसरख्याधैत्वेऽपि 
त्वमस्यादिवाक्यानामनन्यशेषत्ानामुख्याथैतल्मितिचेन } यतः अन्यरोषत्वं 

ना्॒ख्याधते प्रयोजकम् न वा अनन्यङेषत्वं सुख्याथेते प्रयोजकम्, ^ सोमेन 

यजेते ” द्यस्य अनन्यरोषत्वेऽपि सोमविरिष्टयागरूपामुख्याथवोधकत्वस्य 
पूर्वमीमांसाया साधितत्वात् । विल्तु मानान्तराविरुद्रत्वमेव सुख्याधताया प्रधानं 
प्रयोजकम् । तथा च प्रकृते अन्यदेषत्वाञ्नन्यदेषत्वविचारोऽनवसरप्रस्त एव । 

तत्र॒ तात्पर्यैविषयीभूतार्थवोधकलं रख्याधत्वं न॒ राक्यार्थनोधकलत्व- 
मिव्यादिकयनं तु भावाऽनववोधविरसितम् } ्रमाणान्तसाविरुद्धाथे एव हि प्रमाणानां 

ता्पर्युपक्रमादयः निश्वाययन्ति न तु ग्रमाणान्तसविरद्धे। अत एव ““ यजमानः 
प्रस्तर % इत्यत्र कि मरस्तरयजमानामेदे तात्पर्य उत प्रस्तस्यनमानकाथकार्य- 
भेदे इति विचारे प्रव्यक्षम्रमाणविरुद्धत्वदिव न प्रस्तसरयजमानाभेदे तार्यं किल्नाम 
म्रत्यक्षाविरुद्धे अर्थान्तर एव अतएव तात्पयौतुपपच्या यजमानपदस्य यजमानका्य- 
कासतिणे खक्षणाद्गीकार इति तत्वम् । अत एव शङ्कराचार्यः “‹ प्रत्यक्षादि- 
विरोधः स्यादित्येक्यं तयोः परित्यक्ते ?› इत्यादिना प्रत्यक्षविरोधदिव- 

सन्ञलविरिष्टाल्पन्ञत्वविदि छैग्ये तच्वमस्यादिवाक्याना तात्पर्यपरित्याग उक्तः । 

यचोक्तम् अ० सुधायाम् ^“ देहात्मप्रव्यक्षस्याप्यागमवाधकत्वाप्त्या न प्रत्यक्षु 

स्यागसव्राघकत्व मिति तदयुक्तम् देहात्मग्रव्यक्षस्य मम देह इति प्रवर्ग्रत्यक्ष- 

वाधिततरेनाप्रामाण्यज्ञानास्कन्दिततेया अआगमवाधकत्वाऽसम्भवेऽपि परीक्षित- 

म्रत्यक्षस्यागमवाघधकत्वाऽवदयम्भावात् । एतदभिप्रायेणैव नाहं सर्वज्ञ इव्यादि- 
परीक्षितप्रनख्प्रव्यक्षविरोधात्तत्तमसीत्यादिवाक्यानां सर्वज्ञत्वविरिष्टाल्पङ्ञत्वविरिष्टै- 
क्येतात्पर्यकल्वपरित्यागः शङ्कराचार्यः कृतः इव्यटम् | 

इति अउद्रेतमतेऽपि भ्रत्यक्षस्यागसबाघकत्वसमर्थनम् ! 

स्वख्याभेदवादे परेव्यये सवं एकीभवन्तीति च्विप्रत्ययायोगः | 

यच्चोक्तम् ““ स्वरूपक्यं हि अदैताभिमतमौपाधिकमेदानिवृत्युपटाक्षेतसंविन्मान्नत्म् न 
तु द्ययोरक्यम्, तत्न संविन्मात्रस्य नित्यसिद्धत्वेऽपि तदुपलक्षणौपाधिकसेदानिचृत्तेर- 
छष्डाकारसाश्षात्कादयूवेमसिद्धत्ात् तदनन्तरमेव सिद्धत्वाच नाभूततद्धाभावा्ै- 
च्िप्रसययायोमः”> इति तदयुक्तम्, स्वरूपैक्यमित्यस्य जीवस्वरूपेश्वरस्वरूपयोरैक्य- 
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मियेवाक्षरटम्योऽयः प्रतियोग्यनुयोगिसापेश्षत्वनियमादैक्यस्य, तथा च सचिन्मा- 
त्रत्वमित्यदिस्यमेवार्थो वाच्यः; सति चैवं नतु द्रयोरैक्यमितिकथयनमसङ्घतम् ¡ किख 
भेदनिवृद्युपटक्षितववं हि पूर्वोपदर्दितरीत्या त्वन्मते साक्षात्परम्परया वा मेदानवत्ति- 
ज्ञाप्यमेदव्मेव ! तथा च सिनरसंविन्मातरत्वमिव्य्ः स्यात्; स च सव्रतवादेऽनिष्ट 
एव | अपि च अत्र मेदनिदृत्तिः न मेदष्वंसः त्वन्मते भेदस्य भिथ्यालात्, किन्तु 
त्रैकालिकनिषधरूपोऽ च्यन्तायाव ए तस्य चाखण्डसाक्षात्कासात्पू्ैमपि सिद्धेन 
अभूततद्भावथकचिग्रत्ययायोमस्तदवस्य एव; महाकाद्यादयो महाकारीमवन्ती- 
व्यादिद्षान्तप्रदरनमव्यन्तायुक्तम्; केनाञम्यग्रन्तिन महाकारो महाकादीमवतीत्य- 
ग्रयोगात् | बद्धो मुक्तीमवतीति ग्रयोगस्तु ये बन्धस्य सत्यत्व मन्यन्ते अत एव बन्धृध्वं- 
सं च स्वीकुर्वन्ति तन्मते ई्चरसाक्षात्कासार्वं वन्धध्वंसामावात् युज्यते । 

अद्ैतमते दन्धस्य मिध्याेन वन्धात्यन्तामावस्य नित्यसिद्धत्वात् एकी- 
भवन्तीति दार्छीन्तिक इव चिप्रत्ययायोगः स्फुट एव ! वस्तुतस्तु “ कर्माणि विज्ञान- 
मयश्च आत्मा परेऽ्यये सवै एकीमवन्ति 2? इत्यत्र कमौदीना जडानां विज्ञान- 
मयात्मना च - ब्रह्मणा सुख्यैक्यस्यद्रैतमते कथमप्यसम्भवेन गौ$ैक्यपरत्वमेव 
वर्णनीयमिति ध्येयम् | 

इति अद्वंतमते सवं एकौभवन्तीति च्विप्रत्ययायोगसम्थनम् । 
उपास्यब्रह्यण एव श्रुतिमुख्यतात्पयंविषयत्वम् च्रिकालाबाध्यत्व च | 

¢ ईश्तति क्मैन्यपदेशात्सः ” ( १।३।१२ ) इति सूत्रे तथा तत्नव्य- 
शाङ्कस्माप्ये ^‹ परमेव ब्रह्म इह (य. पुनरेतं त्रिमत्रेणोमिच्यतेनैवाक्षरेण परं पुर- 
धमभिध्यार्यात ( ग्र्नोप ५२६५ ऊ) इतिवव्ये ) अभिध्यातव्यमुपदिस्यते 1 
कस्मात् 

¢“ ईक्षातिकमैन्यपदेदात् 7 दश्षतिकभवेनास्याभिध्यातन्यस्य पुरुषस्य वाक्य- 
रेषे न्यपदेद्यो भवति --- अतः परमाभवाभ्यं सम्यद्वर्दनविषयीभूतः ईश्षति- 
कर्मलेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स ८ चेह परपुरुषदराब्दाम्यामभिष्यातन्यः 
ग्रव्यभिज्ञायते 7 इत्यादिना तथा अ. घुघाकासप्रणीते प्रदीपे "' ध्यायतीक्षृति 
कर्मणोर्भदमादराङ्य निराकरोति ? नन्वित्यदिना -- जीवघनराब्दस्यैवं हिरण्य 
गभैपरल्ात् परात्परो न स एव सवतीव्यगव्यां परात्पर परमात्मैव ? इत्यादिना 
कार्यत्रह्ममिन्नस्य परब्रह्मण एव अभिष्यातव्यत्वरूयोपास्यत्वस्य ॒दर्खनविषयत्वस्म- 
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ग्ाप्यव्वस्य च समर्थनेन तस्थैवोपास्यस्य श्चुतिसुख्यतात्प्यविपयत्व त्रिकाखवाध्यलं 

नच खत एव सिद्धम् । सत्यप्येवं यदुक्तमदैत. घधायाम् “ सत्यम्, उपास्य- 

मप्यवान्तरतादयर्यविषयतया सत्यं परत तस्य केवरं लौकिकपारमाधैकलवं 

न तु त्रिकालवाध्यत्वम् “ इति तदपि श्तिसूत्रशांकरमाष्यस्वक्चनविरुद्ध- 

त्वादतिहेयमिति वोध्यम् ॥ 

इत्यपास्यन्रह्यणः तधरिकालाकाध्यव्दसमथनःस् । 
स्वैवेदानां निविलेषयल्वपरलव्देन परदिदास्वायोगः। 

यन्चोत्तम् “५ सर्वेषा वेदानां ... परविद्याल्म् अन्येषां तु अगरविद्यालभेव 

न॒ परविद्यालमिति तत्त॒ “ निर्विरोपवाक्यमात्रसय परविद्यालम् ? ^ स्वपा 
वेदाना वेदत्रेनापरक्चालम् ....-. -. उपनिपदा त्वक्षरपरशात्मखरूपपरतया 

परवि्ात्मिव्यैतसिद्धन्तः ? इत्यादिस्वयचनविरोधादटुक्तम् “' ब्रह्माषेष्णु- 
दिघ्ठारसकतत्तदुपाध्यधिष्ठानतुखयातीतनिर्विरोपमात्रपर्लने??व्यप्ययु्तम्। उद्रैतमते 
बरहमविष्णुङ्धिवानामीश्चसणा मायोपहितलेऽपि उपाधिरूपत्वामावात् ^“ अज्ञान- 

तदुपाश्तचैतन्ययोयधार भूत यद्च॒ुपहितचैतन्यं तत्तुरीयमुच्यते ?” ““ रिवमद्धैतं 
चतुर्थं मन्यन्ते स आता स विज्ञेयः 72 इत्यादिश्रुतेः “ ““ तुसीयरतदेकोऽबशिष्टः 
रिवः केवरोऽ्टम् इत्यादिना तुरीयस्यैव निर्विशेपत्वरूपञ्चुद्धलव- 
केवख्त्वाछ्क्तेः तुखीयातीतनिर्विंडेषस्यद्धैतमते अस्वन वेदानां तत्पर्त्व- 

कथनस्योपदीदातद्वितग्रन्थविरुद्धलात् । 

कि च तुरीयातीतपदेन तुरीयातीतव्रूपकिरोषवधनात् निर्विंरोषत्व- 
क्थनसयुक्तम् ¦ एवं नि्विंरोघत्वमपि विरोषाभावरूपविरपवत्वमेव । तथा च मावा- 
भावाम्या व्याघात दृ्युक्तभेव । नि्िरेषे शन्दसम्बन्धस्य घृत्तिरूपस्य तात्पयैरूपस्य 
च्च वातिककारेः अद्रैतसिद्धिकारेः अद्रैतसुधाकारैश्च निषिद्धत्वस्योपद्शंतखेन 
निर्विरेषपस्त्वोक्त्ययोगाच | 

इति वेदानां निदक्ञेषपरस्वतत्प्रयुवतपरविद्याव्वनिरासः | 
प्रपच्सथ्यात्वहनुमानस्य साश्िप्रत्यक्ष-बाधसमर्थनम् । 

यच्चोक्तम् “ सा्षिचेतन्यं वर्तमानमाननप्राहिलात् तात्काछिकमेव सकं 
गृह्णाति न छ त्रिकात्ावाव्यत्म्। अतः सक्षिणों माविबाधामावाग्राहकल्रात् नः 

क्षणः मिध्यात्वानुमानस्य वाधः अप्रामाण्यं वा? इति तत्तुच्छम् । 
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यतः त्रिकाव्ाबाध्यत्वं नाम त्रैकालिकानिषेघप्रतियो गिल्वामावः। स च काठ- 
जयसचेनेव काठ्द्यसचेन एककारसखेनाप्युपयद्यत एव | नीटूपवति घटे ख्प- 
सामान्यामावाभाववत् यत्किचिदेककाटसमस्वन्धवति काठसम्बन्धरूपसत्तासामा- 
न्यामावासम्मवात् । तावतैव प्रपञ्चे सत्तासामान्यामावग्राहक्स्य-तत्समनियत- 
त्रैकाटिकनिषेवप्रतियोगिग्राहकस्य विश्रमिष्यात्वानुमानस्य बाधः अघ्रा 
माण्यं च दु्निवारमेव । यश्च ^ प्रामाण्यवदध्रामाण्यस्याऽपि साक्षिमास्यत्वं तेन च 
भिध्यात्वाभावोऽपि सा्षिमास्यः ” इ्यन्यथापरमतानुवादः स॒ परमताऽ्नभिज्ञा- 
नमूकक इति ज्ञेयम् । 

इति विरवमिथ्यात्कानुमानस्य प्रत्यक्षबाधः अप्रामाप्य च | 
पै 

(7स्ववाव््यातासखण्डाथः वेदात्तवाक्यानामखण्डा्थत्वनिरासः। 

यट्क्तम् अ. सुधायाम् ^“ अन्वितामिघानवादे अभिहितान्वयवदि वा 
नद्धैतिना निभ॑रः उमयस्याप्यविरोधात् ” इति ततुच्छम् अद्रैततच्सुधाकारै- 
महुदाः प्ररौसिताया न्यायचाद्धि्कायाम्-““ तदेवभन्विताभिधानसेवयुकंत 
मित्याचायीः ! तथाचाटइः- 

पदैरेवान्वितस्वाथप्रतिपादनशविच{िः | 

गुणव्रचानभगदात्मासंसगः प्रतिपाद्यते ¦! 7? इति । मगवता माप्यकारेणा- 
प्यमाषि-“ न च तद्रतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविष्ये निश्चिते समन्वयेऽ वगम्यमानेऽ 
थौन्तरकल्पना युक्ता 7 इति । पदाथविवक्षाया तु  तद्रताना 2 मिति स्देवेव्यादि- 
वाक्यगतत्वर्माभिधायमान विरुष्येत पदानामेव वाक्यगतलात्. ..तस्मादन्यान्वित- 
स्वाथेमात्नप्रत्यायनस्तमाः। शाब्दा इत्यवसातव्य विना कार्यथंसद्धतिम् 2 
इति ग्रन्थेन अन्वितासिधानवदे रंकराचायोणामपि निर्भरसूचनात् । तथा शब्दानां 
अन्यान्वितस्वार्थमात्रप्रव्यायकलत्वकथनेन अन्याऽनन्विताखण्डाथेप्रत्यायकलस्य 
स्पष्टं निषधाच । राङ्कराचार्यैरपि--“तत्तसमन्वयात् ” इतिसूत्रमाष्ये- “ तत् सर्वज्ञं 
स्ैदाक्ति जगदुत्पत्तिस्यितिख्यकारणं ब्रह्य वेदान्तराखदेवावगम्यते समन्वयात् सर्व 
वेदान्तेषु वाक्यामि तात्पयेणैतस्याथंस्य प्रतिपादकलेन समनुगतानि? इतिवाक्येन 
स्द्घत्वादिविरिष्टस्यैव सविदेषव्रह्मणः स्ैवेदान्तात्पयैविषयत्वकथनात् सूत्रघट- 
केन अवधारणाथकेन “ तु 7› इतिदब्देनं अखण्डस्य निर्विदेषस्य वेदान्ततात्पयै- 
विषत्वनिरासाच । तथा च न वेदान्तानामखण्डाथत्वकथनं कथमपि युक्तम् इति। 

इति बेदान्तानामखण्डा्थत्वनिरासः | 
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व्यासप्रणीतस्य ब्रह्यतकछस्यापि वेदाद्धत्वम् । 
यदुक्त "'वेदङ्खिषु रिक्षादीना ष्ण्णामेवान्तमौवः न ब्रह्मतकंस्य न्तापि )। 

दति तदपि देयम् । 
८“ पुराणन्यायमीमासा धर्मडाक्ला्घ मिधिताः । 
वेदाः स्थानानि वियाना धर्मस्य च चतुर्दडा ।। ”” 

इति चतुद्दाविद्यस्थानान्युक्तानि तत्र विचार्दस्य ज्ञानबोधकतवेन स्थान- 
दाब्दस्य निग्रहस्थानमिव्यत्रेव हेतुषोधकतेन विचास्थानानीलयस्य ज्ञानसाधनाभक- 
त्वाव ज्ञनसाधनानि चतुर्दरसख्याकानीति रम्यते तेषमिव ज्ञानसाधनानां 

घम॑स्थानत्वमप्यनेनैव वाक्येनोच्यते तदा तु स्थानपदस्य राख्योनितादित्यत्र योनि- 
पदस्येव प्रमासाघनवोधकत्व मन्तन्यम् । एवंविधन्यवस्थास्वीकर एव ““ वेदप्रणि- 
हितो धर्मः 2 “ वेदोऽखिलो धर्ममूक › ^“ चोद्नारक्षणोऽर्थो धम 7” इत्यादि- 
वाक्यान्युपपयन्ते । तत्र केनोपनिषदि चतुददौविद्ास्थानाना ““ वेदाः सवीङ्गानि 
सत्यमायतनम् ”” इति त्रिष्वन्तभोव उक्तः | तत्र वेदपदेन चतु्णीम् सत्यपदेन मीम- 
साया; अद्धपदेन शिष्षादिषडङ्घाना प्रहणे आहत्य एकादरावियायतनानामेव प्रहर्णं 
स्यात् । सवीगानीत्यत्र स्वपदवच्यर््यं च स्यात् । अतः अङ्घपदेन उपाङ्घान्यऽपि 
ग्राह्याणि इत्यभिप्रायेण रोकराचभैः सर्मसिद्धान्तसग्रहे 

ˆ“ मीमासान्यायङ्ञाखर च पुराण स्प्रतिरिव्यपि। 
नचत्वार्येतान्युपाङ्गानि बहिर ङ्गानि तानि वै ॥ 
चतुदेरास॒ विधासु मीमासैव गरीयसी ” 

इत्यादि वाक्यैः पुराणादीनासुपाज्गत्वमुपदर्दितम् । चरणब्यूहे च न्याय- 
आखरादीनासुपाज्गत्वमुक्तम् । एवंचाङ्गश्ब्देन पुराणन्याययेश्रहणसिद्धौ वाकोवाक्य- 
भिति छान्दोग्योपनिषद्मदर्चिते तकरास्रं व्यासप्रणीर्तपुणपदसमारव्याहारात् 
न्यासप्रणीतमेवग्राह्यं न तु व्याससूत्रम्रतिषिद्धमक्षपादादिप्रणीतं न्यायशाखम् ! तच 
इतरस्यानुपरम्मात् सधेज्ञाचार्यप्रद रितं बरहमतर्क॑शाख्मेव ब्रहममीमांसालुकूर नान्यत् 
बाधकामावात् साधकसदूमावात् अवाधितार्थकतवेन प्रामाण्याऽवद्यम्भावाचचेति । 

इति ब्रह्मतकंस्यवेदाद्धत्वसमर्थनम् । 
सवंशब्दावाच्यस्य लक्ष्यत्वायोगः । 

यच्चोक्तम् “ इष्यक्षीरमाघुयौदीनामिव, आङत्याधिकरणन्यायेनावाव्यानां 
न्यक्तीना लक्षणया बोधनवत् अन्वितामिधानवदेऽप्यवाच्यस्यान्वयविदषस्य 
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बोधवच वेदान्तैटक्षणयेव निर्विरेषत्रह्मनोधाविरोधः 2? इति तदप्ययुक्तम् । 
अद्रैतिभिर्निरविरेषन्रह्मणः स्वेथा सवैराब्दावाच्यताङ्घीकारात् श्क्षी प्माघुयीदीनां 
रसराब्दवाच्यत्स्य मधघुरादिशब्दवाच्यतस्य ““ विदं क्षीरमाघु्यं ” इत्यादि- 
पाकरारख्यानुदासनेन विरादादिशब्दवाच्यदखस्य च सखेन अवाच्यत्वामविन 
चान्तत्वायोगात् आक्रत्यधिकरणन्ययिन व्यक्तीनां गोपदेन खक्षणया बोधनाङ्गी- 
कारेऽपि व्यक्तेपदवाच्यतायाः अवश्याभ्युपेयत्वात् व्यक्तेन्धक्तिपदेनाऽपि ख्क््य- 
त्वाभ्युपगमे व्यक्तेपदेन कि क्छ््यमितिग्रश्नस्य निरत्तरत्वापातात् घटवान् यः 
त पदयेत्यादौ घटस्यैवाकृव्यधिकसणन्यायिनाऽपि तत्पदवाच्यत्वावदयम्भावात् । वस्तु- 
तस्तु ब्रह्ममीमासाया समन्वयाध्याये “जआकारस्तद्धिगाः? दित्यादौ आकारादिशब्दा- 
मिधेयत्वं व्यक्तेरूपत्रह्मण एव प्रसाध्यते न त्वाकृतेरिति आक्रन्यधिकरणन्यायस्य 
वेदान्तिमिरनुदाहरणीयत्वात् अन्विताऽभमिधानवदि अन्वयविोषस्याऽपि वाच्य 
त्वाङ्खीकारादवाच्यत्वकथनमयुक्तमेव । तथा च वेदान्पैक्षणया निर्थिरोषन्रह्यवोधा- 
विरोध इति कथनमत्यन्तासङ्घतम् । निर्विङेपरय स्वयं शङ्कराचार्य ज्ञानावपियत्व- 
निरासात् वार्तिककासादिभेः अभिधाटक्षणागोणीखूपदृन्तित्रयस्याऽपि निराकरणात् 
स्वयमघ्ुधाकृताऽपि अनेकाः निर्विंदेषस्य दनव्दबोध्यताया निराकरणात्तत्तदचन- 
विरोधाना सुद्टनिशूढत्वात् । 

इति निविेषब्रह्यणः लक्ष्यत्वाभावसमथनम् । 

जीवेदवरभेदस्यव पनिषदत्वम् | 

यच्चोक्तम्--अ सुधायाम्- 

५ इश्चरमभेदस्य राखकगम्यस्याप्युपासनोपयोगितामात्रेण चारिताथ्यीत् 7” 
इति तदयुक्तम् । तत्र मत्रराब्दस्य मोक्षोपयोगित्वनिपेवकलत्वमेव वक्तव्यम् ! तच्च 
‹“ पृथगात्मानं प्ररितार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ^“ जष्टं यदापद्यत्यन्य- 
मीदामस्यमहिमानमिति वीतरोकः 2 इत्यादिश्चुतिषु जविश्वरभेदस्यैव 
मोक्षोपयोगित्वस्य मोक्षदेतज्ञानविषयत्वरूपस्य स्फुटमीमिधानाद् । यदप्युक्तम् 
८८ परत्वेन निर्विरोषवाक्यस्यं प्रबल्प्रामाण्येन निषेधापेक्षितनिषेध्यसमर्पकतया 
अवन्तरतात्पय।ऽविरोधा 7” दिति तदपि हेयम् । उपनिषत्सु निर्विरोषवाक्यस्यैवा- 
भावात् तस्य परत्वम्रबट्प्रामाण्यविचारस्य दूरपराहतत्वाव्।इतरानुदेन विधिम 
मुख्यं तात्पयम् इतसोदेरेन विधीयमाने त्ववान्तरं तात्पर्यमिति निषिष्यमने तु न 
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मह।तात्पय न वा अवान्तरतात्पथमिति वस्तुगतिः । अतः निषेष्यसमपंकतया 

अवान्तस्वात्प्ैमिति कथनमसङ्कतमेव ! अपि च मेदस्यैव तादापम्यानपिवरूपत्वात् 

८: तादात्म्यमसिराब्दा्थौ ज्ञेयस्त्वपदाथैयो: । सोऽय पुरुप इत्यादिवावये तादापम्य- 

जन्मतः 7; | इत्यदरैतिम्रन्योपरदकषतमिदवाक्यानामिव निषेष्यसमपेकत्व युक्तम्? न 

निषेधकाना भदवाक्यानाम् 1 यथोक्तम् “ सर्वविदेषनिपेधपर्तया निर्वि 

दोषवाक्यस्थैव प्राच्यम् 7 इति तत्त॒ म्कोऽहमिति वाक्यस्याऽपि सवेवचननिपेधप- 
रत्वेन म्राच्ल्यापत्या अतिदेयम् । यदप्युक्तम् “° भेदवाक्यानाममेदवाक्यानां चाधि- 

कारिमेदेन व्यवस्था”? इति तद तितुच्छम् । कस॑णि आधेकारिभेदेन व्यवस्थासम्भवेऽपि 
चस्तुनि विकल्पास्म्मवेन अधिकारिभेदेन व्यवरथाकथनस्यायुक्तत्वात् । यदि च 
अधिकारिमेदेन न्पवस्थेत्यस्य “'दैवीसम्पदधि मोक्षाय निकन्धायासुखमता ?› इद्युपक्रम्य 
असव्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । इशरोऽहमहं मोगी... ततो यान्त्यधमा गतिम्? 
इति गतिप्रदर्दीतरीव्या असुसणामधिकारिणां जगदसव्यत्वज्ञानर्जविश्वरभेद- 

ज्ञानादिरूपसाधनसम्पच्या अधमगतिरूपफल्प्राभिः देवानामधिका रिणां ^“ उत्तमः 

पुरुषसखन्यः परमास्त्युदाहतः। यो दखोकत्रयमाविदय विभत्यैन्यय इरः... 
योमामिवमसम्भूढो जानाति पुरुषोत्तमम्. -. एतद्बुध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च 
मारत ” इति गीतोक्तदिदा च विष्णोरीश्वरस्य जीवजडभदज्ञानसर्वात्तम- 
तवज्ञानसस्यजगद्रक्षकलत्वज्ञानरूपसाधनसम्पत्या विमोक्षरूपपल्प्रापिम॑वति इति 
व्यवस्थाया भवतः परिभापा | तदा तु स्वागता एव मवान् । ̂“ उदिते जुदोति 
° अनुदिते जह्येति ? इत्यादाविवाधिकारिमदेन व्यवस्थां तु नानुमन्यामहे । 
अधिकमन्यत्र | 

इति जीदेह्वरभेदस्यवौपरिष दत्वसमथनम् । 
प्रमाणत्रेविध्यसभयनम् । 

प्रत्यक्षमनुमानं च राक्लंच विविधागमम् | 
त्रयं सुविदितं कार्यं धमम॑ड्ुद्धिममीम्सता ॥ 

इति मनुना प्रमाणानां त्रितस्य समर्थितत्वात् ““ प्रव्यक्षानुमानोपमानाग- 

मार्थापच्यनुपन्धयः षद् प्रमाणानी 7? ति अ, सुधावाक्यमनदियम् । अनुपदमेव 
यथा चोपमानाथोपत््यनुपटब्धीनां प्रस्यक्षानुमानागमान्यतमाव्रहिमौवः तथा अनुपद- 
देव वरिवेचपिष्यामः ॥ 

दृति प्रभाणत्नित्वसमथनम् । 
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स्वण्नानां सत्यत्वसिद्धिः। 

पद् प्रश्रोपनिषदि तत्रत्यराङ्करमाष्ये च सवाप्नानामुदकादीनां परमार्थ॑सत्य- 
त्वस्य रफुटमभिधानात् स्वाप्रानामाविद्यकलकथनमघ्ुधाकाराणामयुक्तमेव । 

अधिकसुत्तसत्र विवेचयिष्यते । 

इति स्वाप्नातां सत्यत्वाचिद्धिः | 

जोवस्वरूपविचारः। 

जीवः “ वाखग्ररातभागस्य  इव्यादिश्चव्यनुसारेण अणुपरिमाणः तस्य 
ङे्स्म्रतिनिम्त्वम् श्शछरांदात्व च ईश्वयधीनतवे सति तत्सददालरूपमेव नान्यत् । 
-अगीक्रत चद्वैविभिरपि “ जीवो ब्रह्मादा इव तत्तन्त्रतया न तदाः ? इत्यादिना 
जीवानामीश्चराध्ीनलरूपमेवेश्चयाशत्वमिति । नाद्वाप्रतियोगिलरूपनित्यलेन चेतन- 
चेन ब्रेश्वरसरूपः स्वस्वरूपातिरिक्तोपाधिद्युन्यः असर्वेगतश्च जीवः । तत्र ईश्चर- 
सदरात्वोपपादनाय पप्मात्मसरूपत्व दैतग्रन्थेषूपदाेतं तदज्ञानाचाद्ैतसुधाकरिण 
% नित्यपरमात्मस्वरूपोपाधिकः 2 इत्यन्यथानुवाद विधानेन “' अबद्धं पार्ला- 
कु्चोचंकरोती??ति न्यायोऽवरुम्बितः। विम्बरप्रतिविम्वयोरभद नियमेन चिम्नस्य द्रस्य 
सवैगतलेऽपि म्रतिविवस्याणो्जीवस्य स्षगतत्वायोगात् तस्य सव॑गतत्वं तु निम्ब- 
र्येणेत्यप्यन्यथानुवाद् एव । उद्रैततघुधायाम् प्रायः दैतमतम्रन्याना खब्दतोऽअथै- 
तश्च अन्यथानुवाद् एव कृतः । ततश्वान्यधानुवादयूर्विका परीक्षा अप सक्षेव । यचोक्तम् 
“अहमर्थो जीवोल्पपरिमाणान्तःकरणोपाधिकलात्् तव्परिमाणः । व्यापकत्वं तु 
सर्वापाधिविरदहितसंविन्मात्रतेन 7” इति तदप्ययुक्तमेव | अहमथ॑स्यानात्मत्ववादिना 
जीवात्मनः अहमश॑त्वकथनस्यायुक्तत्वात् । जीवन्रह्यैक्यवादिना जीवोप्यना तमेवेति 
कथनमप्यदाक्यम् । वित्य जीवस्यान्तःकरणोपाधिकले अन्तःकरणनासाधीननाडा- 
ग्रतियोगितया अन्तःकरणवम्मिथ्यावेन ब्रह्मस्वरूपत्वासम्मवेन जीवे ब्रह्मैव नापर 
इत्युक्तिविसोधः | 

श्रोत्रं वक्षुःस्पन्लेनं चं रसनं प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनल््चाऽयं विषयानुपसेवते ॥ 

इति गीतायां जीवस्य मनोरूपान्तःकरणेन सह शरीरस्थितिकथनन 

श्रोत्रादीनामिव अन्तःकरणस्याऽपि जीवीपाधित्वायोगात् कतैकरणयोर्भिनल- 
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नियमेन कर्तजीवस्य अन्तःकरणादत्यन्तसिन्स्य अन्तःकरणोपाधिकत्वासम्भवाच 
न हि कुठरेण करणेन दारु छिन्दन् पुरुषः कुठारोपाधिक इद्युच्यते । परी- 
क्षकेण छैर्विंकरेनान्येन वा “न्यापकतवं तु सर्वांपाधिविरदितसंविन्मात्रत्वेनेत्यप्ययुक्तम् 
निरुपाधिकसंविदूपाणामानन््येन तत्र जीवसविदामणुत्रेन स्वोपाधिविरहित- 
संविन्मा्तेनाऽपि जीवस्य सवैगतत्वायोगात् । 

इति जवस्वरूपविचार । 

यञ्चराच्रभ्रामाण्यसमथेनम् ' 

मगवद्रीतायाः मनुस्प्रतेश्च पचरात्राचुसारितायाः श्रीमहाभास्ते अनेकाः 
उक्तलिन गीतामनुस्मरष्यो प्रामाण्यसरक्षणाय पचरात्रस्यापि प्रामाण्यरयावर्यंघाच्य- 
त्वात् चतुर्भिस्सम्मितं वेदैरित्यादिना चदप॑ंचरत्रयोर्भिरोघामावस्य स्पष्टमभिधानात् ! 
“ वेद विरोधे पचरन्रस्याग्रामाण्यम् ?› इति स्वमतसकीतनम् “° पंचरात्ाविरोधेन 
वेदग्रामा्यं न तु तद्ियोधेपि 2 इति वाक्रेयन परमतस्याऽन्यथाञनुवादक्ररण च 
सवेथाञ्युक्तम् । यच ““उत्पच्यसम्भवात्?? इतिसूत्रमष्ये ““उत्पत्निमते हि जीवस्य 
अनिद्यत्वादयो दोषाः ् रसषज्येरन् । तथाच नेवास्य मगवस्प्राप्रिमाक्षः स्यात्? इत्यादि 
रंकराचाथवचन तत्तु “ निव्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम् 7” इति श्रुतौ निच्योऽ- 

निच्यानापिति अकारपग्रश्ेषं विधाय अनित्यानाभित्यरय विनारिनामित्य्थमभि- 
धाय विनादिना चेतनानामिति योजनया जीवानित्यत्वप्रतिपादकक्राठकीय- 
दाङ्करमाष्यस्यैवाग्रामाप्यं सम्पादयेत् न तु "जीवः सक्षण प्रयः" इति भारतोक्तस्थ 
मगवदन्यूहान्तगेतस्य जीवपदाभिधेयस्य संकषेणस्य ¢“ जमीग्रादुमीवे ?› इति- 
धातुपाठानुसारेण प्रादुभौवबोधकपेचरात्रस्याप्राण्यम् । उक्तं हि रौकराचार्थैः 
५ योऽसौ अन्यक्तात्पयो नारायणः स अनेकधा व्यूह्यावस्थित इति तन्न निराक्रेयते 
« स एकया मवति चिघा मवति ”“ इत्यादिश्चुतिम्यः 2 इत्यादिवचनैः भगवतः 
अनेकधाप्रादुभौववत्वम् । तथाचोपद रितरीत्या वेदपचरात्रयोः विरोधग्रसक्तेरेवामा- 
वेन ““ वेदविरोधे पंचरात्रस्याग्रामाण्यमिति प्रक्रिया दुष्परक्रियैव। 

नन्वेवंसति महाभारते ““ सांख्यं योगः पांचराच्रं वेदाःपाश्ुपतं तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजष विद्धि नानामतानि वै ‡ ॥ इति वक्येन पाञ्चरात्नस्य 
वेदविख्क्षणंमतताप्रतिपादनासङ्गव्यापत्तिसितिचेन साख्यं योगः पाल्युपतं बेदारण्य- 
कमेक्व । ज्ञानान्येतानि राजे विद्धि नानामतानि यै ॥ इत्येवं प्रा्चीनकोष 
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पार्द्दनात् । सास्य योगः पाञ्चरात्रमितिपार्स्यापपार्वेनासाधुत्वात् # 
साधुत्वम्रहे तु- 

!' नानामतत्व दहि सादख्यादिदर्नानाम्?? ““नानामतवल्निरासो हि नाना- 
पदाथोना मिध्यालन्यवरथापनाधीनः ?? ''अद्रितमत तु नानानिषेधेनैवात्मानं रमते, 
इति नानामतव्वं तत्र नापतिः? ““तत्र साङ्ख्ययोग) नानासत्यत्वं ख्यातिवाद्ावट- 
म्बनेन मन्येते पाद्युपतं तु मन्यतेऽन्यथास्यातिवादावन्यम्बेन पाद्चरात्रमतसपि.... 

नानासत्यत्वं मन्यते इति त॒ वस्तुस्थितिः. . नानासिध्याचेन णप्रात्मलखमं केवलखद्रैत- 
दरोनमेवेत्यवचनसिद्धमिदम् ? इत्याद्छ्रैततच्सुधाकारप्रणीतनिबन्वान्तरगतवचंनैः 
नानामतत्व नाम नानासत्यत्वप्रतिपादकत्वरूपमवेति वक्तव्यम् । तथा ““सांख्यं योगः 
पांचरात्र वेदाः पाड्युपतं तथा 7? इति वाक्येन सांस्ययोगयोरिव पाद्युपतपाच- 
रात्रयोरिव वेदानामपि नानासत्यत्वबोधकलरूप नानामतत्वं विधीयते इत्यप्य- 
वर्यं वक्तव्यमेव । तथा च वेदप॑ंचरत्रयोरुमयोः दैतसव्यतग्रतिपादकत्वरूपनाना- 
मतत्मेवानेन वाक्येन प्रतिपाद्यते । नतु विलक्षणमतत्वमिति सिष्दम् | तेन च 
देतदरीनाना वेदानुसारितेन वैदिकदददीनत्व अद्रैतदर्यनस्य नानामतल्राभावेन 
नानासत्यतग्रतिपादकवेन भारतोपवर्णितवेदविरुष्दतेनागेदिकदरैनचेन वैदिकैः 
अत्यन्तहेयत्वमेव साधितम्दरैत. सुधाकारैरिति विभावनीयम् । 

इति वेदवत्तदनुसारिपचरान्स्यापि प्रामाण्यसिद्धिः। 

तच्वमसी तिश्नुत्यथे विचारः 1 

“ यथा आदित्यो यूपः इत्यत्र सारूप्यादिति जैमेनिसूत्रान॒सारेण 
आदित्यराब्दस्य आदित्यसदराध॑कत्रेन आदित्यसदटरास्य यूपस्य चाभेदे सख्यं 
सामानाधिकरण्यम् । यथा वा इष्टादिकारसिणामवरोहणकथनप्रसद्धे प्रयुक्तस्य वायु- 
भत्वा धूमो भवति धूमो सत्वा अभ्र मवतीति वाक्यस्य ^“ अन्यस्यान्यभावासम्मवात् 
इष्टादिकारिणः आकादावायुधूमाश्रसाम्य प्रतिपयन्ते इव्येवाथः 72 इति ¢“ साभान्याप 

्तिरुपपत्तेः ? इति सूत्रतत्रव्याङ्करमाष्याम्या यत्र मिनखेन प्रमितयोः अभेर्द्- 
प्रतिपादनं प्रमाणवाक्येन क्रियते तत्र तद्राक्यस्थविधेयवाचकपदस्य ष्वेधेय- 
सदराधैबोघकत्वनियमसूचनात् ! तत््वमसीव्यत्राऽपि ““ सामाव्यापीत्त ” रिति 
सूत्रानुसारेण ततत्सदृदाः असि इति तत्सद्रास्य तत्पदार्थस्य त्वंपदा्थस्य च 
अभेद एव मुख्यं सामानाधिकरण्यम् । अस्तु वा सददाभदे सामानाधिकरण्यम~ 
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स॒ख्यम् । तथाऽपि श्वतितात्पर्यनिणीयकसूत्रोपदर्दितवेन तदेवाभ्युपगन्तव्यम् । 
यया वा अद्रैतिमिः ^ त्रणसास्लाद्च तद्व्यपदेशः ” इति सूत्रे अणुभूतबुद्धिगत- 

गुणव्रधानकत्वाज्नीवस्य बुद्धिवदणुरिति व्यपदेशः इृयुव्यते । तथा दतिमिः त्रह्म- 
गतगुणसद्रचितनलनित्यत्वादिगुणयेगात् ब्रह्मन्यपदेदा इति सूत्राधकथनस- 
म्मवेन सूत्रनिश्ितस्य गौणस्याऽपि सामानाधिकरण्यस्यावरयाम्युपगन्तव्यत्वात् । 
-५८ यन्न््रारूढानि मायया = इत्यत्र यया इव उब्देज्राष्याहाय इद्युक्तं रैकसचारयैः 
तथा. तखमसीत्यत्राऽपि इव टब्दाध्याहेरेण प्रमाणान्तसविरुद्धाथपर ससम्भवे 
तद्विरुद्धाथक्यनरयायुक्तत्वात् । 

यच्चोक्तम् “ तच्वमसीत्यत्रामेदे समुख्यभेव सामानाधिकरण्यसुपाधीनाम- 

विवक्षया ” इति तत्र ग्र्व्यम् उपधैनामविवक्षा कुत इति अभेदविरो धित्वाद- 
विवक्षेतिचेच्छूयात् तदा वक्तव्यम् शीतव्वोष्णत्योखि स्वाभाविकयोर्नित्ययो : 
जीववेश्चश्वयोः स्ज्ञत्वतदभावयोर्व त्दाकिवक्षामात्रेण अमेद् विरोधिवाऽनपायेन 

तदविवक्चाया अकिच्ेत्करत्वमेवेति । 

¢ एवं प्राहयन्ति च आत्मलेनैवेश्वर वेदान्तवाक्यानि ^“ सञआत्मातमासि 77 
“: इत्येवमादीनि 7? इति शाङ्करवाव्ये “सात्मा? इत्येवमादीनि ईव्येव प्रक्रतोपयुक्त- 
त्वादक्तव्यम् । अधिकादोदाहरणघ्रयोजनं त॒ अतत् इति पदच्छेदय्रदशैनमेव यथा 
४ अन्तरउपपत्तेः ” इतिसूत्रराकरमाष्ये अ्षिस्थः रकैः प्रतिविम्वात्मा अथवा 
विज्ञानात्ना उत देवतात्मा अथवा इश्चर इति सखये “< परमेश्वर एवाक्षण्यभ्यन्तरः 

पुरुष इहोपदिष्ट इति! कस्मात् उपपत्तेः=आत्मत्व तावन्मुख्यया वृत्या पस्मेश्वर उप- 
पद्यते “सओआत्मातत््मसीति श्चतेः? इति, ““तत्रात्त्वं तावद् मुख्यया वृत्या परस्मात्- 

न्येवोपपदते सआत्मा तत्मसी तिश्ुतेः 2 इति वार्तिके “ उपपत्तेः आव्मत्वाग्रतत्वा- 
मयलादनामिहोक्तानां पर्मात्मन्येवोपपत्तेः “ इति सदारिविन्दरकृतव्रह्मसूत्रदत्तौ । 
एवे ५५ द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् > इत्यत्रापि भाष्ये तद्म्याख्याने च जीवे 
आ्मञ्चब्दग्रबत्तिनिमित्तस्य व्याप्तत्वस्याभावान मुख्मामसमित्युपदरितम् । तथा च 
अन्तर उपपत्तेरित्यस्य अक्ष्यन्तस्थः परमेश्वर एव न जीवः अन्ये वा आत्मलादीना- 
मेतस्करणपाठितानां परमेश्वर एवोपपत्तेः । जवि आत्ल्ा्यनुपपत्तेः जवेआत्मत्वा- 

जुपपत्तिः कुत इत्याशङ्कायामुक्तम् ५ स आत्मातच्वमसीति श्तेः ” इति । तथाच 
यदीयं श्चतिः ब्रह्मणः आत्मत्वं जीवस्य च तद्सिन्रत्वं प्रतिपादयेत् तदैव उक्तेदु- 
साधकत्वेन सूत्रोपदर्दितानुमाने हेत्वसिद्धिपरिहारप्रयोजकत्वेन प्रकृते तदुपन्यासो 



स्यायसुषामण्डनम् ९२ 
9५) क 

युक्तः स्यात् । प्रकृतहेतुसाघकत्वस्यं चास्याः स॒ आत्मा अतत् स्वमपि इति 
पदच्छेदमन्तरेणासम्भवात् 1 अत एवात्र “ सआत्मा ” इव्येतावद्योदाहरणं विहाय 
“^ सआत्माऽतत्वमसीति ? अधिकांोदाहरणस्य अतत् इति पदच्छेदसूचनं प्रयोजनं तथैवेति विज्ञेयम् । " 

श्वेतकेतोगेषेपरिहाराय तस्य ईश्सधीनत्वतद्धिनलवोधनस्थैवेतप्रकरणा्रलेन 
प्रकरणाविरोधात् जबखण्डे, “ सता सौम्य तदासम्पनो भवती ति भेदट्न्त- 
स्थैवोपक्रमात् । तदनुसरिणात्रातदितिपदच्छेदकरणानेो पक्रमोपसहास्वेरोधः 1 
समर्थिते च व्दाचार्यैः “ अधिकं तु मेदनिर्दैादिव्यत्र सता सौम्य तदा 
सम्पन्नोभवती ?? त्यस्य मेदपरत्वम् । प्रतिक्ञादन्तयोरपि साद्धयप्राधःन्यविपयत्वेन 
शतीनामविरुद्धानेकाधग्रतिपादकलन माष्योपद दिता्थाविरुद्वाथतया चानुव्याख्या- 
नस्य नानुपपत्तिगन्धोऽपि । वस्तुतस्तु उद्रैतमते ततमसीव्यादीना बोवकल- 
मेव नास्ति बोधवःते वा चिन्सात्रवोधकत्वेभव नभ्दिगोधकल तेऽपि चित् 
चिदभिननैव्येवरूयेणैवायेदवोधकरलम् । सर्वथा जीयेक्वरम्दाविरोधित्वमेव ! “४ नहि 
भेदामायोऽभदः येनोमयौरपि विरोधः स्यात् 7 इत्यादिना असेदस्य मेदविरोधिल्ा- 
मावः समर्थितश्चासुधायाम् । अधिकः गुरुपादक्तद्रितखण्डने द्ष्टव्यम् । 

|| इति तच्वससिश्च॑त्य्थः ॥ 

वेदेषु बाधायां सास्यनाधिकूरण्यनिरासः विलेषसन्थेन च । 

यच्चोक्तम् ¢ ब्रह्मतदितस्योः सामानाधिकरण्यं वाधायाम्, अभेदे वा सर्व- 
त्राविवाग्रयुक्ताभ्यासोपनिबन्यनम् ?? इति तदयुक्तम् । स्वतःत्रमाणमूते अत एवावा- 
धिताथवोधको वेदे बाधकत्वेन अभमिमतानां वाक्यानामखण्डार्धवेन चिन्मात्र 
बोधकत्वामीकासत् वसतुतोऽबोधकत्वागीकाराच्च न वाधकत्व वक्तु युक्तम् ! अतो 
वाधाया सामानाधिक्रण्यमितिकथनमयुक्तमेव । वस्तुतस्तु वेदपु बाधायां सामानाधि 
कारण्यं बौद्धैः प्रन्छनवैद्धैवी अवैदिमैर्व वक्तव्यम् न वैदिकमन्थैः। अतएव 
राकसाच्यैः “ धमीविरुदधो शतेषु कामोऽस्मि मरतर्षम ” इत्यत्र कामेशर्योः 
ब्रह्मतदितस्योः सामानाधिकरण्य न बाधाया किन्तु कामराब्दस्य कामस्वामिवोधकः 
त्वेन विङेष्यविरैपणपाव एवेति समार्थतम् । एवमेव “ सर्वकाम ? इत्यादिश्चति- 
वाक्येष्वपि बोध्यम् । एतेनैव अविद्याप्रयुक्तारोपनिबन्धनत्वकृथनमपि परास्तम् । 



यदप्युक्तम् “ भेदाभावे मेदकायैकारित्वस्य बाधात् विषे अविातिरिक्ते 
-न किमपि प्रमाणम् ˆ” इति तदपि न युक्तम् । वस्तुमात्रे स्वभावबदोषोस्तीत्या- 
पामरमविवादम् । स एव हि विशेषो नाम नच किचिदपूवं कल्प्यते येन तत्र प्रमाणा- 
पेक्षा स्यात् । स्वभावविशेषस्य अविदातिरिक्तत्वमपि निर्विवादमेव । यचामिहितं 
भेदामवे मेदकार्यकारित्वस्य बाधादिति तत्र॒ अद्रैतसिद्धिविरुद्त्वादयुक्तम् । यतः 
ग्द्वैतसिद्धौ “ अस्तितवेऽप्यस्तित्वान्तरमिव्यनवस्थापततेस्तत्रापि सेोऽद्गीकार्यडति- 
चेल ] स्वभावविरोषादेव सर्वस्योपपत्तेः ” इत्यादिना अविद्यातिस्किः मेदकार्य- 
भूताधाराधेयमावम्यवहारनिवांहक स्वमावविरोषः स्वीक्रत एव । 

इति बाधायां सासानाधिकरण्यनिरासः विश्षेषस्षमथेन च । 

स्वाप्नपदार्यानां सत्यत्वमीऽवरसुष्टत्व च । 

षटप्रन्नतदूमाष्याभ्यां खाप्नापदाधौनां पारमार्थिकसत्यत्वप्रतिपादनस्यानुपद्- 
मेव समधेनात् स्वाप्नपदाधाना स्यतम् ^^ अथ रथान् रथयोगान् पथःसृजते ?? हति 
इश्चरसष्टत्वस्य शछत्यैवप्रतिपादनात् ईश्चरसृष्टतम् । यच्चोक्तं वासनायाः अर्धाकारेण 
परिणामो बाधितः इधरसष्त्वे तत्तद्युरुषभात्रानुभाग्यतल्विरोधश्च इति तदयुक्तम् । 
"वासनायाः द्रल्यरूपायाः सावयवायाः परिणामित्वाङ्गीकारे बाधकामावात् । एवं 
-स्वाप्नानाम् ई्रसृष्त्वेऽपि तत्तद्पुरुषीयवासनापरिणामलवेन तत्तःपुरुपमात्राद्चमाव्य- 
त्वस्याऽपि सम्मवेनाविरोधात् । वेश्ान्तादीन् सृजते वासनामात्ररूपान् इति 
चर. शा. मष्ये वासनापरिणामरूपत्वम् अङ्गीकृतं राङ्कणचार्येः | 

इति स्वाप्नपदार्थानां सत्यत्वेश्वरसुष्टत्वसमथेनम् । 

अदतमते जीवन्मुक्त्यनुपपत्तिः । 

अद्वैतमते अन्ञानस्यानादितेन अज्ञानस्य तलज्ञानेन नाशेऽपि तद्ठेशोऽसुवते 
इति कथनमयुक्तम् । नयु छेदो नाम नाञ्रयवः किन्तु आकारमात्रम् । आकारि- 
निबृत्तावप्याकारस्यानुवृात्तः व्यक्तिनिदत्तावपि जति युक्तेति चेन व्यक्त्यति- 
रिक्तजातेवदे व्यक्तिनिवृत्तावपि जाव्यतुवरात्तिसम्भ्वेऽपि आकाराकारिणोरभेदवदे 
आकारिनिवृत्तावाकारस्यान्नुदृच्ययोगात् 1 

अपि च ^“ तत्वमस्याद्विवाक्योव्यसम्यग्धीजन्ममात्रतः ! अविदासहकार्येण 
नासीदस्ति मविष्यतिःः इति त्वदाचायैवचनेन तच्ज्ञानोत्पातिमात्रेणैव सविनसाया 

व्चाया अमावक्थनात् तच्ज्ञानानन्तरमपि अविदायास्तदाकारस्य तच्छक्ते- 
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स्तद्छेरास्य तत्कार्यस्य कस्याप्यनुबत्ययोगेन जीवन्सुक्त्यनुपपत्तिरपरििर्यैव ! एतेन 
“ बाधितानुद्रृच्या विक्षेपराक्तिमात्रेणाज्ञानस्यैवातुव्त्या जीवन्मुक्ट्युपपात्ति ”” रिपि 
निरस्तम्  वाधितस्यालब्रात्तवातोयाः व्याहतत्वात् । तथात्वे अनिमोक्षप्रसङ्घात् तक्लर- 
साक्षात्कारेण अज्ञानस्येव तच्छक्तीनामपि नदेन विक्षेप्याकेमात्रेणाज्ञानानुद्ात्ति- 
कथनस्यानौचित्यात् | 

इति अद्रतमते जीवन्मुक्तचुनुपपत्तिसमथनम् । 

एतावता प्रम्बन्धेन द्वैतमतप्रक्रियविस्द्भतवन अ. सुधोदयक्षिता अदैतमत- 
ग्रक्रियाः निराकृताः । दैतमतप्रक्रियाश्च अ, सुधया यथावदनूदिताः समर्थिताः | 
याश्चासुधयाऽ्यधानूदितास्ताअपिं अन्यधा्नुवाददूषणपूवकं यथावदुपदरनपूर्वकं 
सम्थिताः। मन्यामहे चैतावतैवाद्रैतततद्ुधा परितुष्टा स्यादिति ! अथेतः परं 
जिज्ञाुजनमनस्तोषणाथ श्रीमत्सत्यध्यानतीथगुरुपदेोपदर्ितदिरा श्वतिगीता- 
सूत्राणा जीवेश्वरभेदपरत्वमेव नाम्देपरत्वमिंति समथयामः । तत्र तत्र अ. सुधायाः 
तदु पदरितदूषणरेव दूषित॑त्वं च प्रददीयामः। 

वैदिकमततचख रिचारः | 

* पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाम्तत्वमेति › इत्येषा 
जीवत्रह्मभेदबोधिका श्रुतिः । तद॑स्तु आत्मानं = परमात्मानं प्रथक् = जीव- 
जडात्सकप्रपञ्चमभिन्न च = तथा प्रेरितारं = जगतः भ्रेरकं ( नियामकं ) मत्वा 
जुष्टः = परमात्मकतैकग्रीतिविषयः ८ तद््रसादयुक्तः ) सन् ततः-अनन्तरं तेन = 
प्रसन्नेन परमात्मना अथवा परमात्मप्रसदेन अमृतत्वं = मोक्षं एति = प्राति 
इति । तथा च अनया श्रुत्या जीवजडात्मकप्रपच्वसिन्नत्वेन प्रपश्छप्रेरकत्ेन च 
परमाम्मज्ञानस्य मेोक्षहेतुलोक्तया जीवब्रह्मणोर्भदः ब्रह्मणः प्रेरकतवा्युक्त्या 
गुर्णवच्चं च सिध्यतीति ब्रह्मणो जीवैक्यं निगुण च निशाकृतं भवति । 

यत्त॒ ( ब्रह्मानन्दीक्रतः ) म्रेरकत्वेन प्रथक्तेन च मत्वा सुच्यत इति 
नोक्तश्चुत्यथेः, किन्तु तत्वमतेः पू्थ प्रेरकत्वेन पृथक्त्वेन च उपरुम्यमानमखण्डा- 
त्मरूपं मत्वा मुच्यत इत्यध इति मवेनाह~-मतेरिव्यादि । ( अद्वैतसिद्धिः ) “ मतेः 
पूर्वं ममाऽपि प्रेरकप्रथच्छ्टेः  । (ब्रह्मानन्दी ) प्रेरकल्वादिरूपेण मलतेव्यर्धकतेऽपि 
न क्षतिरित्यायेनाह सगुणेति । 
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अद्ैतक्िद्धिः-सगुणन्रह्मज्ञानवत्-प्रेस्कलेन ब्रहमज्ञानस्यापि परपरयो- 
पकार कत्वात् । 

ब्रह्माः-गुणान्तरयुक्तेव्यथैः । 
उव्य्रैतसिद्धिव्रह्यानन्दीम्रन्थयोः ‹ प्ररगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा ˆ इति 

श्तेः ब्रह्मणो जीवभिनेन जीव्प्रेरकलेन च ज्ञान मौक्षसाधनमिल्यथं इति रपं 
ज्ञात्वाऽपि अदधैतदरम्रहगद्ीतवेन तं परथ? प्रेरितारम् इति पदयोः पूवं तच्छमतेः 
पमिति उत्तर च उपकम्पमानमिति च पदसयोजनेन परधव् इत्यस्य तत्वमतेः 

पूर्वं पृथक्लेन उपठम्यमानमिति प्रोश्तारमिति पदस्य तव्वमते; पू प्रेरकत्वेन 
उघटम्यमानपिति चा्थकरण न सुरसा पित्रित् 2 न परदारान् गच्छेत् 
उलादिष्चतीना वाव्येऽसामर्थ्यं चेति पदस्योजनेन वाल्ये छयपान निषिद्ध 
वाव्येऽसामरध्यं च पर्दारगस्न प्रतिषिद्धसिव्यथक्ररणसिव तिरसकरणीयमेव । 

यच्चाप्नोति सशादत्ते यच्खात्ति विवयानिह | 
यच्चास्य सन्वतः भावस्वस्मादात्मेति भण्यते | 

इति शाङ्राचायदाहतमहामारतववय्ुसारेण अण्त्यादिगुणविशेटाथ- 
कात्मराब्दस्य अखण्डाथरूपमिति चाथेकरण प्रज्ञाग्रकषंरालिनि निरूढवृत्तेः प्राज्ञ- 
दाब्दस्य अज्ञ इत्यभ॑करणर्वन्नितान्तमपहसनीयमेव । 

' एक्यैवानु दव्यम् ? इत्यादिवाक्यस्वारस्यादमेदक्ञानस्यैव साक्षान्मोक्ष- 
हेतुत्वात् । अत एव घ्रेरकत्वज्ञानस्य जेोपहेतुत्मुक्तमि ° ति यदुक्तमद्रैतसिद्धौ तथा 
केवकथैकेनैकपदेन जुद्धत्रह्मण उक्तात् तत्स्वरूपाकिषयप्रकासे धाप्रव्ययेनोच्यते ॥ 
तया च शखुद्ध्नद्यविपयवज्ञानमेव मोक्षहेतुः न प्रेरकत्वादिषशिष्टस्य ज्ञानमित्यर् 
इतिं । अत एव प्रेरकत्वज्ञानरय सा्षान्मोधहेतुखदिय । जपेति । बह्यलोकाव- 
च्छिनग्रीतिविरोषरेव्यभः । तथा च ्रीतः सन् वतः ताद्रदाग्रीतिसमाप्रौ तेन मननेन 
तच्वसाक्षात्कारद्यास सुच्यत › इत्यथः इति च तदृन्याख्यानमभूतब्रह्मानन्यां यद- 
भिहितं तदरप्रहमरहविराविकसितम् । तथादि-- 

एकथेवानुद्रष्टव्यमेतदग्रमेयं प्रवस् । 
विरज; पर आकाल्नादज आत्मा महान् श्रुवः ॥ ब्. ४।५।२० 
इति श्वुतावभेदबोधकपदामावेन, अभिदज्ञानेन मोक्षो मवतीत्यश्रकपदानाम- 

मवेन कथ ज्ञातं छोकोत्तस्पज्ञाराल्निाड्ेतसिद्धिकता अभिदज्ञानरय मोक्षदहेवुत- 
बोधने स्वारस्यमस्य वाक्यस्येति प्रज्ञावन्त एव जानन्तु | 

(न सि णः व वण, ने, किक, किमि कषे कनि को कलिपो क कये पेते क) आन १५५, 
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विल्व “' ज्ञान च तस्मिन् पयत्मसवनिचत्तिरिवि, . ...4. 
अन्यात्ममावनिवृत्तावाव्ममायः स्वात्मनि स्वाभाविकः यः स केवलो भमदती- 
स्याता ज्ञायत इव्युव्यते ” (त्र. शा. मा- ५।४।२० ) इति शाङ्करभाग्येर्णं 
चद्रव्रह्मणो.्ञेवत्वरय कथितवेन तद्धाप्यविरुद्धा हि “ केनत्दर्थकेनैकपदेनं 

{५ क 

श्युद्धघ्रञ्चण उक्तत्वादि ;वि बह्वणः बरह्मानर्दायज्ञेयत्वोक्तिः । 

अपि च द्धव्रद्यविपयकह्नानस्थवद्ितमतसैव्याऽसम्भवेन सेोक्षदेतुत्ववोधः- 
कपदामविन च शद्धब्रह्मविपकनज्ञान सो क्षषहेतुः न ्रेरकलादि विरिष्टस्य ज्ञानमित्यभ 
इति ब्रह्यानन्दीयश्चुव्यथवणीने स्वमतापरिज्ञानारःम्यवयीयपरमतनिरासदुरप्रहोनयः 
मूख्कमेवेत्युपिक्षणीयम् ! 

' ज् ग्रीतिसेवनयोः-' इति घातुपाखच् वप्र धातोः ग्रीतिमात्रा्कतरेऽपफि 
[> क क पत्य ° जीषेति ब्रह्मर्टोकावच्छन्वप्री तिविदेपेत्य्थं › इति त्रह्यलेकावच्छनेति ग्रीतौः 

विशेपणदाने विं ज्ञापक दृएवन्तो ब्रह्यानन्दीकासस्तेदेवो बा देवाना भ्रियो वा 
जानत । ° तथा च मा ग्रीतः सन् ततः ग्रीविसमाप्नौ तेन मननेन तखपाक्षा- 
त्कारद्यय मुच्यत इत्यथ इति यदुक्तं बह्मनन्दीकृता तदयुक्तम् । एतदथेबोधकाना 
पदाना शृ्तावमावाच् । 

१ क ॐ 

| ° जुष्टरततरतेनामृतच्वमेति ` इति तेन प्रसादेन प्रसम्नपरमात्मना क्र 
अगतत = मोक्षं प्राप्रोति इति प्रसादस्य साक्षान्मोक्षहेतु ते श्र॒तेऽपि * तेन = मननेन 
तत्वसाक्षात्कारद्ास ` इत्थथकथनं स्वमताग्रहमात्निवन्धनम् । 1 च मननेन 
तत्वसाक्षात्कासद्रास मुच्यत इव्यथकलत प्रसादस्य मोक्षं प्रति कारणत्वामानाभिप्रये 
च मत्वा मुच्यत इ्येतावन्मात्रेण निवहे ‹ जुष्टस्ततस्तेन › इव्येतेषां पदाना 
वैच्यथ्यैम् । म्रीतिः तद्वाक्यार्थ्तुपयोगात्, तत इति पदेन अनुपयुक्तग्रीतिसमाि- 
कथनस्यात्यन्ताुपयुक्तखाचच । 

तथा च अद्धैतिनः कासं जल्पन्त । परे “ प्रुयगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तनागृतत्वमेति ` (शेता १।६ ) इति तौ परस्मात्मा जीवजैडास्पका 
सप्पञ्चाद्धिनः सवैप्रेकश्वेति ज्ञानस्य तव्प्रसादद्रास मोक्षहेतुलव॑श्वुतिधटकदा्द्~ 
सामर्ध्येन प्रतिपाचत इत्यस्मिन्विषये न सन्देहट्दोाऽपि। अत इयं छतिः प्रेरकत्वा- 
दिगुणविदिष्ठस्य परमात्मनः प्रसाददयास मेक्षहेतुत्वोक्त्या ब्रह्मणः सगुणत्वं 

५9 
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{प्रेरकलत्रदिगुणयुक्तत्व ) प्रपञ्यभिननल; प्रसादद्रासं मोक्षटेतुत्गवत्या वन्धर् 

सत्यत्वं ( अङ्ञानकल्पितत्वामाव ) च प्रनिपाटयन्ती ब्रह्मणो निमुणल्र जीवव्रह्मणे - 

रभेदं जगतो मिथ्या ८ अज्ञानकचव्पितत्र }) च निरकुरैती दूपयत्यैतमत- 

मिति सिद्धम् । 

शरुत्यथेविचारः 
५सयोह वै तत्परमं व्रह्म वेद् व्र्यैव भवति” ( मुण्ड ३-२-९ ) 

इति वाद्येन त्रहमज्ञानिने ब्रह्मभावम्राधिकथनात् जीवव्रह्मणेरिक्यसिद्धिरिति 
न च वाच्यम् | असया श्तौ ब्रह्ममावग्राप्ेरक्थनात् ` ब्रह्म मवति › इति 
ब्रह्यप्रसिरेव श्रवणात् ब्रह्म मवति इत्यरय ब्रह्म प्रप्नोतीव्येवाधः न तु ब्रह्मभाव 
(ब्रह्मत ) प्रारोतीत्यशरः । ब्रह्मपदोत्तर मावाधकम्रत्ययामावात् प्राप्यप्राप्त॒मावरय 
८ गन्तृगन्तन्यत्वस्य ) च मेदव्याप्रखदनया श्रुत्या सदसयैव सिद्धेः । 

न च पयत्रह्मप्रा्तः ° पसात्परं पुरुषघुपैति दिव्यम्. ( यु. ३।२।८ ) इति 
पुयैवक्येनेवेोक्तत्वात् उत्तरेण ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव मवति : इति वाक्यनाप्युक्तौ 
युनरुक्ततापत्या न ब्रहमप्रापिरस्य वाक्यस्याधः । किन्तु ब्रह्मपद्रय ब्रह्मत्रूपार्थ 
ल्क्यणया ब्रह्यव्ग्राप्ट्याश्रय इत्यध एवोचित इति वाच्यम् । दाच्याथत्वेन पुन- 
रक्तिदोषामावात्; तथाहि ब्रह्मनानिनो ब्रह्मग्रा्चिभवव्येव । न तु छदानामन्यतमेन 
देवादिना च विधितो ब्रह्मविदपि अन्यां गतिं गच्छति न ब्रह्मैवेति दाइदकानिवा- 
रणां ॒ब्रह्मविदः ब्रह्मप्राप्िमवव्येवेति " पसात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम् › इति 
पूवैवाक्योक्तफरं नियमेन भवव्येवेति दाद्यौधैतवात् न पौनरुक्त्यदोपः । 

दादकयाचार्येरप्यवमेव व्याख्यातम् । 
विपच ब्रह्मज्ञानिनो ब्रह्मभावो मवति { ज्ञानी ज्ह्यैव मवति ) इत्यद्रेतिनां 

मते ˆ नास्याब्रह्मवित्कुरे भवति तरति रोकं तरति पाप्मानं गुहाप्रन्धिभ्यो 
विसुक्तोऽपरेतो भवति > इृच्युत्तरवक्ये अस्य ज्ञानिनः कुठे अब्रह्मवित् न भवतीति 
ज्ञनिकुखादीना कथनमयुक्तमेवेति नेद् वाक्यं जीवस्य बह्मतप्राप्तिक्यनदास 
्रह्मभिदबोधकं क्तु शकराचार्योक्तदिदा बह्यप्रापिद्रास प्राप्यप्राप्तमविन भेद- 
बोघधकमेवेति । अथवा परमं ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति इति वाक्ये ज्ञेयस्य ब्रह्मणः 
फमत्वविरेष्षणेन पररहयज्ञानी बह्यैव मवति पर्णं एव मवति न तु पण्रह्म भवाति 
इति पर्रहमज्ञानिनः परलह्मामेदनिषेधकःं वाक्यमिदमितिं दिव् । 
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भगवद्गीताऽपि न जीवड्ह्णोरेदयबोधिकः । 

श्रनगवद्व॑ताया न ताद्दा एकोऽपि शोक उपरम्यते यः किल जीवब्रह्य- 
णोरमेद् प्रतिपादयेत् । परमनेके शकाः कि बहुना स्वऽपि येदमेवाघोषयन्ति 
रपष्टामेति सामान्यतो गीतां परिदीत्प्यताऽ्पि ज्ञायते | न केवलं द्वैतिनं 
एवेवममिम्रयन्ति विन्तवू्तमतस्थापकलेनामिमताः राडकराचायौ अपि ̂  स्पतेशव 
इति सूत्रन्याख्यावसरे ‹ स्मृतिश्च शारीर ८ जीव ) परसमालनेोर्भेदे ददीयति-- 
९४ इश्वरः सवैसरताना हदेरेऽयैन तिष्ठति । ् ामयन्सभैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया " 
दत्याचा › इति वक्येन श्रः सवैमूतानामित्याबनेकश्शोकाना मेद्परत्व निर्थिवा- 
मड गीकुयैन्ति । 

ननु ' क्षत्रज्ञ चापि मां विदिधि स्क्षत्रेषु मारत ? (गी. १३।२) इति 
शते क्षेत्रज्ञ = जीवे मा = कृष्णे विद्धि इति परव्रह्ममूतस्य कृष्णस्य जीवमिदोठते- 
जविब्रह्मणोरेक्यरय गीताऽसम्मतत्ववचनमयक्तमिति चन । क्षेनज्ञं चाऽपि मा 
विद्धि इति शेके जीवाभदानुक्तेः । तथाहि - गीताया 

! इद तरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिघीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज इति तदिद: " 

इत्येतच्छरोकेन इद प्रमाणसेद्ध॒शायीरं क्षेत्रराव्दवाच्य इाीररूयक्षेत्र- 
वेदिन च क्षेत्रज्ञ प्राृर्विद्रंसः, इति क्षेत्रज्ञपदं ्याख्याय ? ्षत्रज्ञ च मा विद्धे इति 
शोकेन तं क्षेत्रज्ञ मां (कृष्णं ) विद्धि इ्युक्तवेन पूथ्छोकोक्तः क्षि््ञे यदि जीवः 
स्यात् तर्हिं तेन कषेत्ज्ञशब्दवाच्येन जीवेन कृष्णामेदः प्रतीयेत । न हि पूरश्टोकोक्तः 
षत्रल्ञो जीवो भवितुमर्हति । 

° ततक्षे यच्च यादुक्च यद्विकारि यतश्च य॑त् । 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्सससेनमे णु ॥ ३॥ 
महामूतान्यहुडकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रिपाणि दद्लेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःखं सङ्खातश्चेतना घृतिः । 
एततेक्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम् › | ६ ॥ 

इ्यादिश्चोवौः तत्-क्षेत्रे इदं शरीरं कौन्तेय कषेत्रमित्यमिधीयते इतिं 
श्ोकोक्तं कषत्कषत्क्नं च सदक्षेपेण क््यामि यणु इति प्रतिज्ञाय महाभूतान्यहद्कोरः 
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इत्यादिश्छोक्दययेन प्रधिव्यपनेनोवाव्वाकादारूपाणि पच्च महाभूतानि, अहड्कारः 

बुद्धिः, अव्यक्तः घाणचश्ुररोत्रतग्निह्वारूपाणि पच्च न्ानजनकानि इनच्दियाणिः 
वाक्याणिपादपायूपस्यरूपाणे पञ्च ॒कर्मद्धियाणिः अहत्य दङेन्दिसयाणि मनः; 
ल्परसगन्धरपदीरब्दरपाः प्ञचन्दियविपया  इच्छ्विपुखटुःखादिविका- 
रश्च दासैरख्यक्षेत्रपदेन वोष्यन्ते इद्युततवेन महाभूतादिसकखजगदूपन्षेत्ररय 

क्षामं अत्प्गस्य अत एव स्वटेहगतेद्धियाधज्नानैन यैयगृहं धावतो जीवस्य अत्यन्ता- 
सम्भवीति जीवो न क्षेत्रज्ञो मवित॒मद्यति । किन्तु सवेङ्ञो भगवान् परे ब्रह्मैव 
महा भूत! िसकख्जगतूपक्षत्रज्ञौ मवतीति क्षत्ज्न पर ब्रह्मा श्रीकृष्णं विद्धीति 

प्ररब्रह्क्रणयोयेवामदः क्षेत्न चापि मा विद्धि इत्यनेन कभ्यते नतु जीगतु 

दरप्ण्रयायेदः । 

' पर इह्य परं धम पित्र परस भवान् | 
पुरुष तहत दिव्यमादिदेदमज विभुस् ॥ १२॥ 

साहुस्त्वामुष्षयः सर्वे देर्वषिन।रदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वय चेव ब्रवोषिसेः॥ १०। १३ 

इत्यादिके श्रीकरप्णस्य परब्रह्यव्वं नार्दावर्षिमिः स्वथं कृष्णेन 
नवीत्तमिति क्षजज्ञं चापि मा विद्धीति छेके क्षतर्ञसतपसत्रह्यण एव कृष्णामेद् 
उच्यते न तुं जीवस्य | क्षनक्घराब्दस्य जीवपरत्वाभावात् । 

कवित्वं वकेवटं पृवैश्छोकोक्तसीत्या शरीररूपक्षेत्रस्य सयैजगद्रूपतेन जीवः 
षेलज्ञो न भवतीत्येव न विंतु गीतेक्तकषत्रह्राब्दाथपयौखोचनयाऽपि न क्ेन्ज्ञो 
जीवो मवितुमहेति । तथाहि 

“कवष ्रज्योज्ञ।नं यत्तज्ञानं मते म्म: (गी. १३।२) इति श्योके 
्त्र्ष्ङ्ग विषयक ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं सम्यग्ञानमिति ममेश्वरस्य विष्णोर्मतमित्य- 
भिधाय " महाभूतान्यहङ्कार › इत्यादिश्टोकटयेन क्षेत्रपदा्थं निरूप्य 

^ जेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यजञ्जात्वाऽमृतमश्ुते | 
अनादिमत्पर ब्रह्म... .. ... › || इति 

शोकेन क्षेत्रज्ञस्य पख्रह्यत्व वर्णित साक्षच्छरीकष्णेनेति क्षन्रज्ञो न 
पख्रह्यणोऽन्यो जीवो मवितुमहति । उक्तं च राङ्कराचार्यैरपि स्वकृतगीतामाष्ये 
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^ क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविरेषणः यस्य सप्रभावस्य लन्ञस्य पाशज्ञानादमततवं 
भवति तं ¢ ज्ञेय यत्ततप्रव्ष्यामी › त्यादिना सविरोपणं स्वयमेव वक्ष्यति भगवान् ? 
(श्रीडष्णः , इत्यतः क्षेज्ञः पर्रहौवेति श्रीकृणेन कथ्यत॒इति क्षि्रहञ- 
राब्दाथः परं ब्रह्मैवेति । एव श्रीकृष्णराङ्करयोः सम्तस्वेन वस्तुत जीवस्य 
शीकृप्णेत्तरारीररूपकषत्रराब्दाधनगद्विपयकन्ञानासम्मवेन शरीक्ृष्णदाङ्कराभ्या षङ्गः 
परं ब्रहवेत्युक्त्वेन ^ ्ष्रज्ञ चापि मां विद्धि ? इति गीताश्चको न जीक्रह्मणो- 
रभदवाधकः प्रदयुत मा विद्धि इति ज्ञातृकञेयमाववोधनद्रार भेदबोधकं एव । 

ˆ ईहवरः सर्वभूतानां † उत्तमः पुंरुषर्त्वस्यः परमात्मेत्युदाहूतः ` 
ˆ अतोऽस्मि सोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः › इत्यायनेकैगीतावावयैर्जीव- 
बरहमणोभदस्यैव कथितवेन ^ ईश्सेऽ्ह ? मिति इ्वरामेददार्चन आसुरत्वसुक्त्वां 
ˆ आसुरीं योनिमापन्ना मढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्यैव कस्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ” इति शरभेद्- 
दरिनाम् अघुरत्वतमः प्राप्निमच्वेन निन्दितितवाच ५ कषत्रज्ञ चापि मा विद्धि? इति 
गीतावाक्य नैवामेदपरम | 

इति गीताशास्त्र नाद्वेतमतानुकूलम् । 
। समाप्तः प्रथमो भागः | 





श्रीपरत्सत्यध्यानतीर्थपज्यचरणा श्री १०८ श्रीप 





श्रीः 

अथ दितीयो भागः। 

भेदपराण्येव खट ब्रह्मघरत्राणि । 

वेदाधेनिणायकानि ब्रह्यसूत्राण्यपि जीवब्रह्मणोर्भेदप्रतिपादकान्येव न 
त्वक्यप्रतिपादकानि । शद कराचायप्रभरतिमिरद्ैतिभिरेव तन्मतरीत्या पञ्चपच्चा- 
दरादधिक्प्चरातसूतरषु “ राखदष्टया तूपदेदो वामदेववत् ' ( ब्र. सू. १।१।३० ) 
° आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च › (ब्र. ५।१।३ ) ‹ अविमागेन दृष्टत्वात् 7 
(ज. 9।४।७) इति, सूत्रत्रयमिदमभेदप्रतिपादकमित्युक्त्वेन त्रिसूर््र 
विहाय द्विपञ्चारादधिकपञ्चराद्ग ( ५५२ ) सूत्राणि भदप्रतिपादकानीत्यङ्गी- 
क्रतत्वेन विगतवरहुलमारा वयमिदानीं त्रिसूत्र्या अपि अमेदप्रातैपादकत्वं न 
समभ्मवतिं प्रव्युत भेदपरत्वमेव साघु सञ्चारीति प्रथममुपपाद्य तदनु “रे 
सूत्राणा भेदपस्त्वमद्रोतिभिः क्थमङ्गीकृतभित्येतमपि प्रकार निरूपयिष्यामः । 
तावदिदानी तद्वाक्यान्युदाद्डियन्ते । आनन्दगिरिटीकायां ‹ जीवत्रह्मणोरैक्यं न 
कापि सूत्रकारो मुखतो वदति, कितु स्वेत्र मेदमेवातो गैक्यमिष्ठं तत्राह | 
“ प्रतिपा ` चितिं । 

दरा. भाष्ये ^ प्रतिपा तु शाल्लाशैमात्मैकत्वमेव दर्खयति शाखरटष्या तूपदेशो 
वामदेववत् इत्यादिना ? इति ( शा. भा. १।२।१९ ) 

रलनप्रमाया " सूत्रेषु अमेदो नोक्त इति भ्रान्ति निवारयति प्रतिपच 
विति ›। 

(आ, गि ) ' आदिपदं आस्मेति त्रपगच्छन्तीत्यादिसद्ग्रहाधेम् ‡ 
( र. ग्र ) “ आस्मेति' तूपगच्छन्तीत्यादिसूत्राण्यादिपदाः 

इत्यानन्दगिरिरलग्रमास्यव्याख्यासहितशाङ्करमाष्येण पच्पञ्चारादधिकः- 
पञ्चरातसूत्रेषु द्वितरसूत्राणामेवामेदपरत्वमितरेषां च मेदपरत्वमुपवर्णितम् । 

प्रकृते दाक्लदष्टया तपदेडो वामदेववत् इति सूत्रस्य मेदपरत्वम् अभेद 
परत्वामावं च दरोयिष्यामः । 
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ॐ शास्त्रद्ष्टचा तुपदेश्चौ वाभदेववत् ॐ 

इति सूत्रं न जीवब्रह्मणोरमेदवोधकम् अस्िन् सूत्रे जीवब्रह्मणोरैक्यबोधक- 
पदाभावात् । तथाहि सूत्रस्य प्रतीयमानो.ऽथैः यथा वामदेवस्य उपदेशः राखदृ्टया 
तथा अ्रकृतोऽप्युपदेदाः शाखच्या इति । न ह्यनेन जीवन्रह्मणोरभेदः सिध्यति । 
न च साख्या तूपदेरो वामदेववत् इति सूत्रस्य यथा वामदेवः अह मनुरभवं 
सूर्यश्चाह कक्षीवान् इति आत्मनः सवमिददृष्टया ब्रह्मामेददृष्टया वा मलुत्वसू्त्वा- 
दिकम् आमन उक्तवान् तया अयमिन्द्रोऽपि अहमेव पर ब्रह्म इति राखानुसारि- 
ज्ञानेन मामेव विजानीहि इति म्राणरान्दबोध्यं पर ब्रह्म मामिव मद भिनव्वेन जानीहि 

इत्युपदेरं कृतवान् इत्यथे इति राङ्राचार्यैरुक्तवेन जीवत्रह्मणोरेवयं सिध्यतीति 
वाच्यम् । एतावदथेवोधकपदामावात् । अरयास्य म्रमाणवाधितघ्वाच्च । अहमेव 
परं ब्रह्येति वेदे सूते गीताया च कुत्राप्यनुक्तववेन अहमेव परब्रह्म इति ट्ष रालानु- 
सारित्वाभविन साख्या इति पदस्य तथा अथ॑करणानुपपत्तेः राखदृयेति पदेन 
ताद्दाथस्य प्रतीयमानच्वासावाच्च | य आत्मनि तिष्ठन्... - यः आत्मानमन्तसो 
यमयति › (यः सर्वभूतेषु तिष्ठन् --..-यः सवीणि भूतानि अतरो यमयति, 7 
इत्यादनेकौव।क्यैः परमात्मनः ईद्रादिसर्वैनियामकत्वस्योक्तवेन शाखरटृठत्यस्य 
राखानुसार्यन्तय॑मिदष्टय अथवा राल्लजन्यात्यामिदष्येव्यर्धसगभवेन यथा 
वामदेवः अंतयामिपरमात्मनः दृष्टया अह मनुरभवं सूर्यश्चेति उक्तवान् तथा इद; 
मा मदतयामिण परमात्मानं विजानीहि इत्याभेप्रयेण ममिव विजानीहि 
इ्युक्तवान् इत्यथ॑स्य युक्तत्वात् । किच अहं मनुरस्मव सूर्यश्चेति (ऋ. १५- १ ) 
मन्त्द्रष्ुः वामदेवस्य आत्मनः ( स्वस्य ) सावात्म्य--ज्ञानं वा परमात्माभेदज्ञानं वा 
मासीदेव तथाहि तेनैव 

८ गभ नु सन न्वेषाम्बेदमहं देवाना जनिमानि विशा | 
रातं मापुर आध्यसीररक्षनधद्येनो जवसानिर्दीयम् ॥ 

(ऋ-४-२-& ) ( पदविभागः) गर्म नु सन् एषा अवेद अहं 
देवानां जनिमानि विश्वा दतं मा पुरः आयसीः अरक्षत अधस्येनः जवसानिः 
अदीयम् । 

 रगर्भनु गर्भं एव सन् विद्यमानो वामदेवः एषामिद्रादीनां देवानां विश्वा 
विश्वानि सवौणि जनिमानि जन्मानि अन्ववेद आनुपून्यणाज्ञासिषं परमात्मनः 
सकाशात् सवे देवा जाता इत्यवेदिषमित्य थः... .. ....१ 
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न घासमामपजोप जमाराभीमासतवक्षसा वीर्येण । 

ईमोपुरधिरजहादरातीरतवाता अतरच्छर्ुवानः ॥ २ ॥ 

( पद्विमागः) नघ सःमांअप जोष जमार अमि इम् आस त्वक्षसा 
वीर्येण इमां पुरंधिः अजहात् अरातीः उत वातान् अतरत् ज्युद्धवानः। 

स गभः मा वामदेवं जेोपं पयौश्च नध नैवापजभार अपजहार गर्भेऽपि 
वसतो मे मोहो माभूदिव्यथः । अदं तु ईम् इदं गमस्थ॑ दुःखं क्षसा तीक्षेन 
वीर्येण ज्ञानसामर्थ्यन अभ्यास अभ्यासवं हेमो स्वस्य प्रेरकः पुरंधिः पुरां धारकः 
परमात्मा अरातीः गसंस्थितान् इकरनजहात् अव्यजत् जघान उतापि च 
सूञ्युवानः वधंमानः परिपू्णैः परमात्मा वा तान् गभ्छछेराकरान् वायून् 
अतारीत् ॥ २॥ 

इत्युत्तरमन्त्राभ्यां स्व देवाः परमात्मनः जाताः स्वस्य प्रेरकः परमात्मा 
अरातीः गभसंस्थिनात् शन्ननजहत् । परिपूणैः परमातमा वातान् गभेशकरान् 
वायूनतरत् इति परमात्मना स्वस्य देवाना च भेदः ज्ञातः परमात्मन. अन्तर्यामितवं 
च्च ज्ञातं वामदेवेन इति स्पष्टमुक्तवेन विदयारण्यमाष्येऽपि एवमेव व्या्याततेन. 
न्च वामदेवस्य अहमेव परब्रह्म इति ज्ञानं नासीत् इति सिद्धया वामदेववदिति 
सूत्रगतपदस्य यथा वामदेवः अभेदद्ष्टवा अहं मनुः अह सूर्यः अह कक्षीवान् 
इति उक्तवान् तथा इन्द्रोऽपी्युक्तिरसदगतैव । 

अद्वैतमतसीत्यापि विरिष्टयेरिक्यायोगात् वरिष्ठस्य वामदेवस्य विरिष्टैः 
मन्वादिभिः एेक्यासम्भवेन अह मतुः अह सूये इत्यादिङज्ञानस्य श्रमत्वापत्तेः । न हि 
ज्ञानिनः मः सम्मवाहैः | 

न च अहमन्वादिपदाना चिन्मात्रे खक्षणामगीकलय चित् चित् अमव इति 
चा चित् इति अखडबोधो वाऽभिप्रेतस्तस्य वाक्यरयेति वाच्यम् ¦ तमस्यादिवास्य- 

विचारोक्तसीव्या रक्षणाचसंमवायनेक दोषदुष्टतेन तादरबोधस्य स्वीकर्तुमराक्य- 
त्वात् । सुख्याथैस्य बाधे अन्याधस्य इतरप्रमाणानुकूक्स्य इतरप्रमाणावाधितस्थेव 
नच स्वीकायंतेन अभेदम्रनिपादकम्रमाणानाममविन मेदबोधकाना प्रमाणाना स्वेन 

तदनुकूटतया तदविरद्धतया च “ अह > मदन्तयाँमी मन्वन्तयौमी इत्यायने- 

काथीनां सम्भवेन त्वदमिमता्थ॑स्य स्वीकारायोगाच | 
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विल्व अद्धौतिमते सवस्य म्रपचस्य जह्मज्ञानकव्पितत्वात् अहमेव परं ब्रह्मेति 
ज्ञाने जाते ब्रह्मज्ञाननिवृत्या सवैस्यापि प्रपंचस्य निचृच्या " अह भूमिमददामा्याय 
अहं ब्रष्टि दाद्युये मत्यीय अहमपो अनय ववद्यानामम देवासो अुकेतमायन् ? 
इत्या दिभिरुत्तरेभन्तरैः उक्तानि आयौय मसवे मूमिदानं यज्ञवर यजमानाय वृष्ठिदान 
उदकाना सवदेदा प्रति प्रापणं शवरपुरनाङन इत्यािकमाणि कथ घटेरन् । 
अतः अद्धैतमतरीत्यापि वामदेवस्य ब्रह्मातमेक्यज्ञानं नासीदिवेव वक्तव्य । तथा च 
€ वामदेवः यया साव।स्म्यदष्टया ८ ब्रह्मामेददष्टया ) अह मनुरभवमिद्याुक्तवान् 
तथा न्द्रोपीति अद्रेतिना कथनसयुक्तमेव । एव॒ इद्ररयापि यदिः 
अहमेव परंब्रह्म इति ज्ञान तदा ब्रह्ज्ञानकल्पितस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य 
सवस्यापि नित्रत्यापच्या मामेव विजानीहि इत्यादुक्तिरथुक्तैव स्यादिति 
नन्द्रस्यापि अद्रैतमतरीत्या अहमेव ब्रह्मेति ज्ञानमासीत् इति वक्त राक्यमिति नेद् 
सूत्रं जीवव्रह्मणोरेक्यबोधकम् । विख्चेतदधिकरणीयपूर्वोत्तरसत्रपयीखेचनयापिं 
जीवत्र्मणोरमेदः नैतस्सूत्नाथतया वक्तु शक्यः । तथाहि ' प्राणस्तथानुगमात् ? 
“ न कक्तुरात्मोपदेशादेति चेदध्यात्मसबंधभूमा ह्यसिन् › (र. १।१।२ ) 
ˆ साख्या तपदेखो वामदेववत् › जीवरुख्यप्राणस्मिनेति चेनोपासात्रैविध्या- 
दाश्रितलादिहं तद्योगात् › इति चतुःसत्रातमकमिदमधिकरणप् । तत्र प्राणस्तथा - 
नुगमादिति प्रथमसूत्रे । 

रोकरानन्दकृतवैय्यासकन्यायमाकाया 
" प्राणोऽस्मीत्यत्न वाय्विद्रजीवब्रह्मसु सदाय : । 
चतुर्णा †कगसद्भावात्पुंवपक्षस्त्वनिर्णयः ॥ १॥ 

ब्रह्मणोऽनेकलिगानि तानि सिद्धान्यनस्यथा | 
अन्येषामन्यथासिद्धेग्युत्पाद्यं ब्रह्म नेतरत् ॥२।। 

इति अधिकारणाथसद्प्राहकाम्यां अदवैतिमी रचितामभ्यां छोकाभ्यां मुख्य- 
प्राणजीवदेवतात्रह्मणामनेकेषां ट्गानि बह्रनि संवते तत्कतमदघ्न दिग 
ईिगामासं च कतमदिव्यत्र विचार्यते इत्यादिमामतीवाक्येन “च स होवाच 
प्रणोसिम प्रज्ञात्मा ” ( कौ- ३-१-२-३, इत्यादिवाक्यानि विचायतेनात्र उपक्षिप्य 
वाच्द्रनीवन्रह्मणां छिगाना विद्यमानलेनायमेवात्र प्रतिपा्त इति निर्णयो सैव 
रक्यत इत्यादिपूपक्षं च प्राप्य ह्मलिमा्द्रहैवात्र प्रतिपायते इतरत् = नह्म- 
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सिन्प्राणवाध्वेद्रनीवादिक न प्रतिपायत इति सिद्धातितत्वेन स्पष्ट म्राणवाश्चिद्र- 
जीवाना परमालसमना भदस्य कथितत्वात् । यदि प्रा्णैद्रनीवानां परब्रह्मणा पेक्य 
अग्परिते स्यात् तदा तथा पूवंपक्षकरणमयुक्तं स्यात् । तथा अनज्ञानवदात् पूर्वपक्ष 
कृतेऽपि ईन्द्रादिजीवानां परमात्मना रेक्यमेवेति समाधानं कर्तव्यं स्यात् । तथा 
अक्त्वा ब्रहैव प्राणराब्दवाच्य नान्ये जीवादयः इ्युाक्तेरसंगता स्यात् । तस्मानेदं 
सूत्र जीवब्रह्मणोरेक्यवोधकम् । नाप्येतदधिकरणांतगेत “ न वक्तुरात्मोपदेरादिति 
चदध्यात्मसवधमूमा ह्यसिन् ? (ब्र. १-१-२९. ) इतिसूत्रं जव्रिह्यणोरेक्यवो- 
धकम् । तथाहि तत्सत्रे प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति इईदेण अत्मनः ( स्वस्य) 
प्राणलतेनोपदेशात् ब्रह्मण्यसमाव्यमानानां लाष्रवधादिधमौणा इसंबंधिना प्रणि 
क्थितव्ेन ईद एव म्राणङाब्दवाच्यः न ब्रह्म इति पूवैपक्षं प्रापय्य 
+ यावद्धष्याक्भिन् डारीरे प्राणो वसति तवदायुरिति तयथा रथस्यारेषु 
नेमिरर्पेता नामावरा अर्पिता एवमेव एता भूतमानाः ग्रज्ञामात्रास्व्पिताः 

ग्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः । स एष प्राण एव ग्रज्ञानदोऽनरोऽप्रत इति स आसति 
विधानात् इति च अभ्यात्म ( परमात्म ) सवधवाहृल्यस्यैतदव्याये दद्यमानतेन 
ब्रह्योपदेरा एवाय न देवताव्मोपदेराः ( इद्रोपदेरः ) इति सिध्यति इति इदमपि 
सूत्र भेदबोधक्मेव । 

: जीवसुख्यप्राणाश्गान्नेति चेनेपासात्रैविध्यादाश्रिलादिह तदयोगात्" 
इद्युत्तरसूत्रेऽपि प्राणोऽस्मि म्रज्ञात्मा इत्यादिवास्येषु जीवल्िगाना म्राणल्गानां 
ब्रह्मख्गाना च श्रवणात् जीवः प्राणो बह्म च प्रतिपा्यता न ब्रह्यवेति 
पूर्वपक्षयित्वा म्राणशब्दस्य प्राणजविन्रह्मपरत्वे अगीक्रते उपासात्रैविष्यग्रनः 
ब्रह्मल्िगाना स्वात् तेषामन्यपरतया नेत॒मशक्यत्वात् “ न प्राणेन नापानेन 
मर्त्यो जीवति कश्चन 1 इतरेण तु जीवंति याक्िनेतावुपा्रेतौ ` । ( का.२-५-ण) 
इत्यादिष्चत्या ग्राणादिन्यापारस्य पसरमात्मायत्तत्वावगमातच् प्राणाद्यन्यलिगानां 

परमात्मनि नेतं शक्यत्वेन प्राणरन्देन ब्रहैव प्रतिपाचं न जीवप्राणावपि इति 
रकरेण सिद्धांतिततेन उत्तरसूत्रेऽपि जीवपरमात्मनोर्भदस्यैव बोधितत्वेन मध्यस्थे 
दाखद्ष्टयेतिसूत्रमपि अद्ैतन्याख्यानरीत्याऽपि न जीवव्रहमणेरिक्यनोधकमिति । 
एवं च एतदधिकरणान्तगंताम्यां ‹ ग्राणस्तथेति › न वक्तुरिति चेति पूर्ैसूत्राभ्यां 
इव्बह्यणोर्मदस्यैव कथने कथं ^ प्राणोस्मि म्रज्ञात्मा ` इति इन्द्रेण प्राणराब्द्- 
बोध्यपरमात्माऽभदोप्देाः कृत इति रौकायां तन्निवारणार्थं प्रवृत्त 
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८ शाल्रटृष्टया तपदो वामदेववत् ? इति सूत्रे न प्राणत्रह्मणेरेक्यं वक्तु 
म्रवृत्तामिति कथयित शक्यम् । यत एतदधिकरणीयप्रघानेन प्राणस्तथेतिसूत्रेण, 
तथा पूैसूत्रोक्तं मेदं व्यवस्थापयद्भयां न वक्तरितिः जीवरुख्यम्राणेति, पूवैसूत्राम्यां 
अनेकश्चुतिसूत्रमीतारूपम्रमाणैश्च विरुद्ध तस्मात् राखटृष्टया इत्यस्य य॒ आत्मनि 
तिष्ठन् य आत्मानर्मतरो यमयति यः स्वेषु भूते तिष्ठन्... यः स्वाभि 
भूतानि अतरो यमयति इत्यादि राखजन्यया नियम्यग्रात्तिकावाचिग्रच्छन्देन 
तननियासकदेवतोक्तिवत् स्वान्तयीमी ( स्वनियामकः ) परमात्मा इति दृटा प्राणोऽ- 
स्मि प्रज्ञात्मा इद्युपदटेखः यथा परमात्मना जीवान्मनः स्वस्य च मेदज्ञानवतो वाम- 

देवस्य यथा अंत्यामिद्टया अहं मनुरमवं सूर्यश्चेति उपदेशः तद्त् इति सूत्राथ- 
स्यैव इतरप्रमाणानुकूरत्वेन इतरप्रमाणाविरुद्धतवेन च युक्तत्वात् नेद् सूत्र जीव- 
ज्हणोरसदनोधक कितु मेदबोधक्मेवेति । 

अभेदबोधकलतेनाद्रैत्यमिमतद्वितर्रह्यसुत्रान्तगतं ‹ आत्मेति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति च ` इति सूत्रमपि नमिदबोधकम् । तत्रैकस्याऽपि अमेदबोधकस्य 
पदस्यामावात् । मेदबोधकपदाना साच । तथाहि ₹राब्दसखारस्येन प्रतीयमानोऽ- 
थस्तु आत्मा इति उपगच्छन्ति जानन्ति, ग्राहयन्ति इति । अन्न हि नामेदबोधकं 
किचिदपि पदमस्ति । प्रत्युत ज्ञातृज्ञेयमावबोधनेन ज्ञातृज्ञेयज्ञापयित्रमावबोधनेन च 
मेदब्रोधकमेव । 

ननु ˆ यः शाघ्लोक्तविरोषणः परमात्मा सः किमहमिति प्रतिपत्तव्यः कवा 
मदन्य इति संदे परमात्मा अहमिति प्रतिपत्तव्यः । 

न ह्यपहतपाप्मत्वादिगुणो विपरीतगुणव्वेन ₹दाक्यते ग्ृह्दीतु विपसीतगुणो 
वाऽपहतपाप्मलादिगुणतेन, अपहतपाप्मल्वादिगुणश्च परमेश्वरः तद्विपरीतगुणस्तु 
शारीरः (जीवः ) 

ईेधरस्य च संसायीत्मवे ईशरमावग्रसङ्गः । ततः रासख्रान्क्यम् । 
संसारिणोऽपि ईश्वरात्मवेऽधिकायमावच्छाखरानथेक्यमेव । प्रव्यक्षविरोधश्च | 

अन्यत्वेपि तादात्म्यदद्यैनं प्रतिमादिषिव विष्ण्वादिदर्रनमिति चेत्काममेवं 
मवतु । नतु संसारिणो मुख्य आसेदवर इव्येतनः प्रापयितन्यम् एवं प्राप व्रूमः 
आ्मेव्येवेश्वरः प्रतिपत्तव्यः । तथाहि परमेश्सम्रक्रियाया जाबाला आतमवेनैषैन- 
मुपश्च्छन्ति । त्वं वा अहमि भगवो देवतेऽहं वै तमसि देवते इति । तधाज्येऽ- 
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पि अहं ब्रह्माऽसिि इव्येवमादय आत्त्वोपगमा द्रषन्याः । ग्राहयन्ति चात्मत्वेनेवे- 
वरं वेदातवाक्यानि : एष त आत्मा स्वीन्तरः ८ ब. ३-४-१ ) एष ते आमा- 
न्तयोम्यमरतः (त. ३-७-२ ) तत्सत्यं स आत्मा तत्लमासे (छा. ६-८-७ ) इत्येव- 
मादीनि ? (ब्र. स. शा. भा. ४-१-३ ) इति शङ्करमाष्यदिदा आत्मेति तप- 
गच्छन्ति ब्राहयन्ति च इति सूत्रं जीवपरमात्मनोरेक्य श्वत्यवषटम्भेन वक्तीति चेत् न। 
दाङ्करीयसूत्राथकथनस्यायुक्ततात् । तथाहि 

जावाखा आत्लेन एतं ८ परमेश्वरं ) उपगन्छन्ति इति ^ आत्मेति 

तूपगच्छन्ति, इति सूत्रभागस्याथकरणं तावदयुक्तम् । सत्रे परमे्रनोधकपदा- 
मावात् । न च परमेश्वरम् इति पदमध्याहृत्य परेश्वरम् आत्मा इति उपगच्छन्ति 
इव्यर्थः करियते इति वाच्यम् । परमेश्वरनिय म्यं परमेश्वष्दासं; परमेश्वरजन्यं 
परमेश्वरर््यम् अस्वतन्त्रम् इति वा पदस्याध्याहःरेण परमेश्चरनियम्यं परमेश्वरदासं 
चा आत्मा इति ८ आत्सत्वेन ) उपगच्छन्ति इत्यादिक भ्रमणपरिष्छरतमधं परित्यज्य 
परमेश्वरम् इति पदमेवाध्याहृत्य परम्रख्रम् आसति उपगच्छान्ते इत्यम्रामाणिका॑- 
करणे नियामकाभावात् । प्रत्युत परमैश्रदासम् इत्या दिपदाष्याहरेण पस्मेश्चर- 
दासम् आल्ेति उपगच्छन्ति हृत्यादिभेदानुगुणाथ॑करण एव “च स्त्रु दित्रसूत्राणि 
विहाय पस्मेश्चरनियम्यत्वादिना भेदप्रतिपादकतया अद्धैलभिमतानां ५५५१ 
सृत्राणामानुगुण्यरूपस्य मेदग्रतिपादक्शचत्यानुगुण्यरूपस्य च नियामकस्य 
सत्वेन परमेश्चस्दासम् आअ्मेति उपगच्छन्ति इत्यथैकरणेस्यव युक्तत्वात् । 
परमेश्वरदासाभेते पदाध्याहारः कतव्य उत परसेश्वरमेति सददहेऽपि अस्य 
सूत्रस्य अभेद प्रमाणल्वासम्भ्वात् । परभश्वरमिति पदमध्याहृत्य परमेश्वरम् 
« आत्मा ? इति (आव्मलेन) उपगच्छन्ति इत्यथकरणेऽपि न जीव्रह्मणेरिकर्यसिीद्धः। 
आत्मराब्दस्य अप्त्यादिगुणविरिष्टपरमात्मबोधकतेन जीवावेोघधकलात् । परभ- 
श्रम् आस्मा = यच्ाप्रोतील्यादिश्रमाणसिद्धाप्व्यादिगुणवान् इति (अप्त्यादि- 
गुणव्चयेन ) जानन्तीत्यर्था भवति न तु परमेश्वरम् आत्मत्वेन ( जीवेन ) जान- 
न्तीव्येवार्थो म्बतीति मा्षितेऽपि च्श्युने न डान्तो व्याधिरिति न्ययन परमेश्वसम् 
इति पदमध्याहर्तुस्दैतिनो जीविपस्मात्मनोसमेदासिद्धेः । मुख्यया वृत्या आत्म- 
राब्दस्य आप्त्यादिवद्भयुणाक्षैशेष्टपरमात्मवोधकत्वमेव, न तु जीवबोधक्त्वाभित्येतत् 

रादकयाचार्याचद्धै तिथिरेव =" दुभ्वाचायतन स्वशब्दात् (वत्र सू १।३।१) 
इति सूत्रमाष्यव्याख्यावसंरे उक्तम् 1 तथा हि तद्वाक्यानिं ( अध॑तः शाइकर- 
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भाष्यम् › घुम्वायायतनं परं नह्य भवितुमर्हति, न जीवादयः आष्मङाब्दातर् 1 
आव्मराब्टश्च परमात्मपस्म्हे सम्यगवकस्म्पते नाथौन्तरपरिप्रहे ( जीवान्तरपरि- 
ग्रहे ) इति । 

भामत्यत्थनिवादः-दुभ्वा्यायतनं परं ब्रह्मैव; न प्रधानान्याकृतवायुरा- 
रीर ( जीव ) हिरण्यगमौः स्वराब्दात् ( आत्मशब्दात् ) इति । 

रट्नप्रभाः-नन्वात्मराब्दो जीवे सम्मवर्तीत्यत आह आत्मदाब्दश्चति । 

( आनन्दागिरि ) जीवादावपि तदुपपात्तिमाराइक्योक्तम आत्मराब्दश्वेति ॥ 
पक्षान्तरे म॒ख्यमाप्त्या्युक्तापिव्यथंः । ब्रह्मविचाभरणे -- यचप्यात्मरब्द् जीव- 
साधारणोऽपि मवति, तथाऽपि योगेन ब्रह्यासाधारण एव । तथा च व्यापकत्व- 
रूपयोगेन रूट्या च परमेश्वरे स्वरसरय न रूदिमात्राश्रयणेन जविसाधारण्य 
कल्पयितुं युक्तमिति । 

तथा च परमेश्वरम् इति पदमध्याहृत्य परमेश्वरम् आतस्त्वन उपगच्छन्ति 
इत्युक्तावपि परमेश्वरम् आप्त्यादिगुणयुक्तत्ेन जानन्तीदेवा्थः सिद्धयति; न तु 
परमेश्वरम आत्मेति ( जीव इतिं >) जानन्ति इत्यथैः । ततः ' आस्मेति तूपगच्छन्ति 

(१ 

ग्राहयन्ति च › इति सूत्र न जीवन्नह्मणोरमेदबोधकमिति । 

परमेश्वरम् आत्मलेन उपगच्छन्ति इृत्यक्मिन्विष्ये यानि प्रमाणतया 
उटाहतानि ‹ त्वं वा अहमस्मि मगवो देवते, अहं वै त्वमसि देवते › इति ‹ अहं 
्रह्माऽस्मि › इत्यादीनि वाक्यानि तानि परमेश्वरस्य आव्मत्ोपसमे प्रमाणं भवितुं 
नार्हन्ति । तेषामद्धैतिमिः अखण्डाथैबोधकत्वादगकिरात् ! विरोषविचारस्तु 
तत्वमस्यादिवाक्याथौषचारे द्रष्टव्यः । 

ग्राहयन्ति च = आत्त्वेचैवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि ˆ एष ते आत्मा सर्वा 
न्तरः? (वर. ३२-४-१) ‹ एप ते आव्माल्तयीम्यमतः (त्र. ३-७-३२ ) 
तत्सत्यं स॒ आत्मा त्वमसि ( छां ६-८८-७ ) इत्येवमादीनि इति ग्राहयन्ति 
चेति सूत्रभागस्य दाडकयीयार्थवर्णनं तदप्यत्यन्तायुक्तम् 

देवरम् इत्यथ॑नोधकपदस्य सूत्रे अमाव अध्याहरिण तथा वर्णने दोष- 
स्याक्तत्वातरू । 

अमेदविषये यत् ‹ तत्सत्यं स आत्मा त्वमसि ` इत्याद्प्रमाणोदाहरणं 
तदप्ययुक्तम् । त्वमसीति वाक्यस्याऽपि अद्ैतिंभिः अखण्डार्थबोधकत्वाडगी- 

[0 1) 
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कारात् । ^ तत्सत्यं स आत्मा › इत्यधिकोदाहरणस्य तेषां प्रयोजनं न पश्यामः । 
अधिकारोदाहरणं त आत्मा अतत् त्वम असि इति पदच्छेदज्ञापनद्वासया ‹ सन्मूखाः 
सोम्य सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सब््राति्ठाः ( छा. ६। ८ । ६ ) इति पूवधक्ये 
सर्वप्रजाना परमात्जन्यतेन परमात्माश्रेततेन परमात्मप्रतिष्ठितलेन परमात्मनो 
भिनत्वस्योक्त्या । त्म् [ अपि ] अतत्र परमात्माभिनोऽसि इव्यर्थकरणं ज्ञाप- 
यन्ति दैतिनः । 

विवा तत् कारणीभूतं सदाख्यं ब्रह्म सत्यम् सः- सदाख्यं ब्रह्म त्वं 
याथास्मयं इति उपनिषद्धाष्येस्वक्रत ( ङाडकरक्रत ) व्याख्यानसूप्नद्वारा * आत्मा 
तच्मासि ' इति वक्ये केवलम् +खण्डायैवोधकवेन वा आत्मा अतत् इतिं 
पदच्छेदेन वा अमेदाप्रतिपादकं न, अपितु तत् चवम् इति पदच्छेदमन्तरा आत्मा 
तत्वम् इति पदच्छेदस्यापि सम्भवेन आत्मा त्मा › इति वाक्यमभेद बोधकः 
(न) मवति इति सूचनार्थं च मवति । 

ग्राहयन्ति चात्मतेन ईरम् इत्यस्मिन्विषये "एप ते आत्माल्तयाम्यमृतः ? 
इति च यत् वबृहदारण्यक्वक्योदाहरणं तत् परग्रतारणरूपं स्वनव्याहतं च । 
तथाहि ' रारीरश्वोभयेऽपि हि भ्देनैनमधीयते › (ब्र. १।२।२० ) इति सूत्रभाष्ये 
उभ्येऽपि हि शाखिनः काण्वा माध्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो मेदेनैनं शारीरं ( जीवं ) 
पुथिव्यादिवत् अधिष्ठान त्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते ¦! यों विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञा- 
नादन्तयो य विज्ञान न वेद् यस्य विज्ञानं रीर यो विज्ञानमन्तसो यमयति एष 
ते आत्माज्तयम्यमृतः (व्र. ३।७।२२ ) यो विज्ञाने तिष्ठन् इति काण्वाः य 
आत्मनि तिष्ठन् इति मध्यन्दिनाः । य आत्मनि तिष्ठन् इत्यस्मिस्तावत्पाठे मव- 
त्यात्मराब्द शारीरस्य वाचकः । यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यस्मिनपि पठे विज्ञान- 

साब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि रारीरादन्य इश्ररोञ्तयांमीति सिद्धम् ॥ 
(त्र. सू- चा. भा. १।२।२० ) इति वाक्येन तथा " मेदन्यपदेराचन्यः ( ब्र^~ 

सू-- १।१।२१ ) इव्येतत्सूत्रमाष्ये. 
८ आदितव्यादिदारीरामिमानिम्यो जीवेम्योजन्य र्चरोऽन्तयौमी (य 

आदित्ये तिष्ठन् आदिव्यादन्तयो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः दारीरं य आदि- 
त्यमन्तरो यमयव्येष ते आत्माल्तयौम्यम्रतः (ब्र, २।७।९ ) इति श्चत्यन्तरे 
सेदन्यपदेखात् । तत हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो नवेद् इति वेदितुसदित्या- 
्विज्ञानात्मनोऽ्याज्तयौमी स्पष्टं निर्दिस्यते 2 इति व्येन- 
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तथा “ उभयन्यपदेराचहिकुंडख्वत् › ( ब्र. स्॒ ३।२।२७) इस्येतत्सत्र- 
भाप्ये क्राचिजीवग्राज्ञयोर्भेदो व्यपदिश्यते ।. . . . यः सवौणि भूतान्यन्तसो यमयति 
एष ते आत्माज्त्याम्यमृतः › इति नियन्तरनियन्तन्यवेन > इति वाक्येन 

तथा : अन्तयौम्यधिदेवादिषु तद्धम्व्यपदेदात् › इव्येतत्सत्रमाप्ये ^ एषते 
आत्माज्तयम्यमूतः..- एप ते आत्साजङन्तयीम्पमृत इति वाक्य घटितानामेकाविराति- 
वाक्याना जीवनब्रह्मणोभ्दपरत्वमुक्त्वा ° एष ते आत्माऽन्तयाम्यगरतः इति चात्मत्वा- 
मृतचे स॒ख्ये पस्मात्मन उपपयेते इति जीवस्य मुख्यात्मत्वाभावकथनेन च “ यं 

पृथिवी न वेद, इति च प्रथिवी देवतया अकिज्ञेयमन्तयौँ मिणं च्रुवन् देवतात्मनोऽ 
न्यमन्तयीमिण दरयति > इति कथनेन च ' एष ते आत्माङ्तयौम्यमृतः › इति 
वाक्यं जीवेश्वरयोभ॑दबोधकमिति कियासममिन्याहरेण स्वययेव स्पष्टं कथयित्वा 

आ! त्मचेनेवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि ग्राहयन्ति इत्यस्मिन्विषये स्वन्याहतमेतद्राक्योदा- 
इरणम्योग्यजनमोहनार्थं वा चित्तास्वास्थ्यमूरूकं वा । 

अनवस्थादयो दोषाः सत्तां निघ्नन्ति वस्तुनः । 
अदरेतिनां ते सुहूदः प्रपञ्चे तत्प्रसञ्जकाः ॥ 

इत्यद्वैतिभि स्वीकृतत्वेन स्वग्याहत्यादि भूषणमिति श्रममूख्कमेव वेति 
ससुपेक्षगीयमेव ग्रज्ञाराद्मिनोद्रणीयमेव । काममाद्वियन्तां नामेतरे । 

एपः पथिन्याचन्तयौमित्वेनोक्तः अमृतः आत्मा = परमात्मा ते-तव 
{ उपटक्षणया ) मम च अन्तयीमी इत्यथ॑कतेन “ एष ते आलत्माज्तर्याम्ययतः ? 
इत्येकविरातिवार पठितानि वाक्यानि जीवपरमात्मनो्भैदपराण्येव नसिदपराणी ति । 

म्राहयन्ति चात्सतेनेश्वरमित्यस्मिन्विष्ये “ एषते आत्मा सर्वान्तरः 7 

{ ब्रू- ३। 1 १) इति वाक्योदाहरणमप्युक्तम् । तत्र अभेदबोधकपदामावात् 
ग्रद्युत ते आत्मा इति जीवपरमात्मनोः सम्बन्धक्थनेन मेदबोधकत्ात् । परि. 
च्छिन्नस्य जीवस्य आत्मच्वसवौन्तरत्वयोरसम्भवेन आम्मराब्देन जीवप्रहणा- 
सम्भवाचेति । 

यद्यपि ‹ आत्मेति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ति च? इति सूरं नामेदबोधकं 
नापि अभेदे प्रमाणतयोदाहतानि श्चुतिवाक्यानि नासेदबोधकानि इति स्थितमिति 
न विचासन्तरस्यास्त्यवकाराः तथापि परमात्मा अहमिति न ग्राह्यः इति कथयित्रा 
यानि यानि साधकानि परमात्मा ‹ अहमेति ग्रहणि यानि बाधकान्युक्तनि तेषां ? 
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दूषण यदुक्त राकराचार्यैः तस्मिन् असामनज्नस्यप्रददीनमन्तय न स्वमते दार्व्य 
भवतीति तस्यासामञ्चस्यं किचि लद्इ्यैते । तथाहि 

जीवव्रह्मणौर्भदे ^ त्वमहमस्मि 2 इति वाक्यस्य का गतिरिति शंकायां भेद- 
वादिनो ‹ यथा मनो ब्रह्येति › अमेदोक्तेः मनःग्रतीकवेन ब्रह्मोपासनविंधापिका 
न तु मनसो ब्रह्मतादात्म्यबोधिका तथा त्वमहमस्मि इति वाक्य जीवम्रतीकत्वेन 
ब्रह्मोपासनविधायकं न तु जीवस्य ब्रह्मतादातम्यधिधायकमिति उक्तिं प्रतीकदर्खन- 
मिद विष्णयुप्रतिमान्यायेन मविष्यतीति वक्यिनानूद्य तथावे गौणलघ्रसगात् इति 
यदूषणमाडः संकराचायौः तत् निजमोजनभाजने पतितेऽपि रासमदवि परस्य- 

पत्रावल्या मक्षिकानिवारणन्यायमचुरन्धे । स्वमतेऽपि (करमते ) “ त्वमहमसि्मि 
तत्वमसि इत्यादिवाक्यानां वोधजनकतरेमवनास्ति । बोधजनकवेऽपि तत् त्वम् 
आकि इति पदत्रयाणामपि लक्षणया दृत्ण चिन्मात्रवोधकत्वभिति गौणार्थीगी- 
कारात् । 

यच्चोक्तम्- “ यत्र हि ग्रतीकर्टष्टिरयिग्ेयते सक्रदेव तत्र च्चन मवति, 
यथा ? ¦ मनो ब्रह्म ? (छां. ३।१८।१) ˆ आदिवयो ब्रह्य ? (कछ. २।१९। १) इत्यादि 
इह पुनः ˆ त्महमस्मि ? अहं च त्वमसि इत्याह । अतः प्रतीकद्ठिविरूप्यादमेद- 
म्रतिपत्तिरिति तदप्ययुक्तम् । प्रतीकटष्टययिप्राये सद््देव वचनमिति नियमस्य 
वुत्राऽप्यद्षठेः । प्रकृतेऽपि ' त्वमहममस्मि 2 इति स्क्रदेवोक्तत्वात् ‹ अहं खमि ? 
इति वाक्य यिन्नानुपू्वीकम् अचुयोगिव्रतियोगिमेदेन सिनाथकमिति न प्रतीक 
श्चतिवैरूम्पमिति । यपि प्रतिमादिषु विष्ण्वादिद्दौनं कार्यमिति नास्माकसिद्धान्तः | 
मिथ्योपासनायाः 

योऽस्यथा सन्तमात्साचसस्यथा परतिपद्यते) 

कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 

इत्यादिना निधद्धलात् । तथाऽपि मिथ्योपासनमन्यत्राडगीक्रदय अत्र 
तदैरूप्यदद्यन खङ्कराचा्याणामयुक्तमिव्येव दशने तात्पर्यम् । यदुक्तम् 
^ मेददष्ट्यपवादाच ? | तथाहि- 

‹ अथ योजन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्? (चर. 
1४1 १९) कठ. &। १०) “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ? (च. 
४।४। १९. कठ. ४।१० ) ‹ सवं त परादावोऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद् › (रू. ४।५।७) 
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इव्येवमाया भूयसी श्रुतिर्मँदमपवदति इति तदप्ययुक्तम् । उदाहृता ^ अध योजन्यां 

देवतामुपास्ते › इति श्रुति तावत् करिणा निन्दावीधकतया उपानिषद्धाप्ये गीता- 

माष्ये सूत्रमव्ये च व्याख्याय अत्र पुनभेदटृष्टिनिन्दाविषये तदुदाहस्णस्य स्ववा- 

क्यविरद्धलात् । जीवन्रह्यणोसेदद्िनिन्दाया अग्रतीतेः । तथाहि उपनिषद्धाप्ये 

५ अथ यः कश्चिदूब्रह्मवित् अन्याम् आत्मनः ( परमातनः ) व्यतिरिक्तां या का- 

चिदेवता (हन्द्राग््यादिरूपा ) उपास्ते स्तुतिनमस्कास्यागव्ल्युपहासप्रणिघानध्या- 

नादिना उपास्ते तस्या युणमावम् उपगम्याऽऽस्ते, अन्योऽसावनात्मा मत्तः पथक् 

अन्योश्मस्म्यधिकृतो मयाऽस्मा ऋणिवद््मतिकरवैन्यमिव्येवप्रत्ययः सन्तुपस्ते न स 

इत्थपरतयये। वेद विजानाति तमिति वाक्येन अहमस्म्यधिक्रतः मया अस्मे ऋणि- 

वत्परतिकर्तन्यमिव्येवंप्रत्ययः सन् यः परमात्मयिनाम् इन्द्रादिदेवता वल्युपहास्प्र- 

णिधानादिना उपास्ते स तं न वेद इति कर्थिणां निन्दा प्रतीयते न तु मेदद्ृष्टि- 

मतां निन्दा । प्रद्युत अन्था = परमास्ाक्निाम् इन्द्रादिदेवतामिति स्पष्टम् इन्द्रादि- 

जीवाना परमात्मनो भद् एव प्रतीयते इति चैतद्राक्य जीवन्रह्मणोर्भदद््टय- 

पवाद कम् । 

न च असौ अनात्मा = परमात्मभिना देवता अन्यः मत्तः पथवः अहम् 
अन्यः इत्येवं प्रत्ययः न वेदेद्युक्त्या भदज्ञानेनिन्दा प्रतीयते इति वाच्यम् । 
इन्द्रादिदेवतायाः कर्मकवनीवाद्वेदस्याद्रैतमतेऽपि विद्यमानत्वात् । इन्द्रादिदेवताना 
जीवात् भदनिन्दायमिवैतद्वाक्यस्य तादय॑से " अन्योऽसावनात्मा मत्तः पृथक 
अन्योऽहम् ‡ ‹ इत्येवग्मत्ययः ? इव्येतावन्मत्रिण निर्वह ‹ अहमस्म्यधिक्ृतो 
मयाञस्मा ऋणिवव्रतिकतैन्यम् › इति वाक्यस्याधिक्यापाताच । तस्मात् नित्य- 
फल्प्रापकं ब्रहमज्ञानमसम्परा्य अल्पफनाथमिन्द्राद्विदेवतासुद्धदिय यागकतरेणा कर्भिणां 
निन्दायामेव तात्पर्य न तु मेदनिन्दायाम् | 

यद्यस्य वाक्यस्य भेदनिन्दाबोधने तात्पर्यं स्यात् तर्द ' योऽनन्यां देव- 
तायुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीयाकारः स्यात्, न तु योज्या देवतामिति । 
न हि घटत्वेन धरं जानन् परं पर्त्वेनावगच्छन् ग्दमं गर्दभतवेन मन्वानः बी. ए. 
परीक्ासुत्तीणं वी. ए. पदवीमाजं च जानानोऽविद्रान् भवति । भिनदेवताया 
-मिन्बत्वेन ज्ञानिनोञत्वं देवानां प्रियोऽपि न रयात् महान्तः शंकसाचायीस्तु एवं 
चदेयुरिति सम्भावनाऽपि न॒ सम्भावनार्हेति तामसलोकमेोहनार्थमेव क्ाचेत्तथा 
प्द्यामाघ्ुरित्यव्दयं स्वीकार्यम् तेषामेव तथाऽभिप्राये भिना देवतां मिन्नतेन 
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जानतोज्ञत्वं वक्तुः आ्रान्तत्वमेवेति कि वक्तव्य सुधिय एव विदांकुर्वन्तु । 
तथा गीतामाष्ये 

द क क. द्धि क ( 

काट्कषन्तः कमणां पिद्ध यजन्त इह देवताः । (गीः ४१२) 

इति श@ोकव्याख्यावसरे काङ्क्न्तोऽभीप्सन्तः कमणा सिद्धि फलनिष्पत्ति 
ग्राथयन्तो यजन्त इहास्मिह्ोके देवता इन्द्रागन्याया ¢“ अथ योऽन्यां देवतामु- 
पास्तेऽन्योऽपावन्योड्मस्मीति न स वेद् यथा पञ्युरेव स देवानाम् 2” इति श्चुतः, 
इतिं वक्येन अथ योऽन्या देवतामिति श्रुतेः इन्दराग्न्यादिदेवता उदिद्य कर्म 
कतनिन्दापर्त्वं न तु मेदनिन्दापरत्वमिति सिध्यति। 

एवम् ' अनात्म वित्त्वात्तथाहि दश्लेयति ` (न. सू. ३।१।७ ) इव्ये- 
तत्सूत्रमाष्येऽपि ‹ तथाहि श्वुतिरनात्मविद् देवोपभोग्यता द्दौयति-* अथ योज्यां 
देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पञ्युरेव स देवानाम् ? इति 
वाक्येन च कार्भिनिन्दापस्त न तु मदज्ञानिनिन्दापरमिति सिद्धयति । 

असेन वक्येन येदज्ञानिनिन्दाया असिद्धया वेद् वाक्य मेदानिबोधकमिति 
नैतद्राक्यो पाहरणं भेदनिन्दाया कतैन्यमद्वैतिभिरिति । 

यच्च जीवब्रह्ममेददृष्टयपवादे “ मृत्योः स गर्युमाप्रोति य इह नानेव प्यति ? 

( कठ. ४।१० ) इति वाक्योदाहरणं तदपि न युक्तम् । तत्र जीवन्रह्मभेदटष्टेर- 

निषेधात् । तथा हि-पूवेवाक्यसहितं तद्वाक्यमिदम् । 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति || ( कठ. < १० ) 

इति तस्यार्थस्तु इह = एतष्छोके यत् ब्रह्म तदेव अमुत्र परलोके, यत् ब्रह्य 
अषयत्र परक तत् मु तदेव इह एतष्छोके ( एतषटोकपरखोकान्तगैतरूपयोः भेदो 
नास्ति ) यः मनुष्यः इह एत्छोकपरगेकान्तगतरूपयोः नाना = मेदं परयति 
सः मृत्योः मृत्यु मरणम् आमोति = ग्राप्नोति । तथा चैतद्वाक्यं स्वगतभेदं 
निषेधति नतु ब्रह्मणि जीवमेदम् ‹ यदेवेह › इति पूवैवाक्ये एतछ्छोकपरखोकान्तगेत- 
रूपयोरभेदं (रेक्यं ) कथयित्वा उत्तरवाक्ये एतछछोक्कपरखोकान्तगैतपरमाव्मरूपयो- 
मदं जानतोऽनयोक्तेः } ‹ मनसैवेदमाप्तव्यं › इत्युत्तरवाक्ये जीवस्य ज्ञातृखेन ब्रह्मणो 
्ञेयतेन कथितत्वाच्च ज्ञातज्ञेयभावेन मेदस्यैव कथनात् | 
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अड्गृष्ठामाचः पुरुषो मध्य व्यनि तिष्ठति । 

इत्युत्तरवाकेयनाऽपि “ य आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिवाक्यवत् जीवपरमात्म- 

नोभदस्यैव कथितवात् } ‹ ईशानो भूतमव्यस्य * इति पूवण पञ्चमेन तथा 

उत्तरेण द्वादशेन त्रयोद्देन च भूतमविष्यल्नगदीशानत्योवत्या मेदस्थेव 

कथितत्वात् । 
° यथोदकं शुद्धे शुदधमासिक्त त्ादुगेव भवति । 
एवं मूर्नोविजाःनत अत्मा भवति गौतम ` ॥। 

दयुत्तरण पञ्चददोन च एव॑ = ताद्ग स्वति इद्युक्त्या भेदव्याप्रसाद्द्यं 

कथयित्वा तादगेवेति एव इष्देन अमेदस्य निषेधाच । 

एवं पूरवोत्तैरनकवाक्यैभदस्यैव कथितेन मृत्योः स ग्युमाप्ोति य इहं 

नानेव प्यति › । इव्येतद्वाक्य परमाद्मरूपेचु भेदज्ञानिनमेव निन्दति न पर्मासाने 

जीवभेदज्ञानिनम् इति नैतद्वाक्य मेदद्रोनमपवद ति । 

एतेन ° मृत्योः स मृद्युमोति ` (वृ. ४-#%- १९ ) इति ब्रृहदारण्य- 

कवाक्यस्याऽपि मेदददीनापवादकत्व निरस्तम् । “ सद॑स्य वदी सवस्येरानः 

सपस्याधिपवि. एष सर्वेश्वरः एप भूताधिपतिरेष भरतपा › इद्युत्तरवाक्यस्वारस्येन 

तद्व्याख्यानमूतेन- 

° स॒ च सर्भस्य ब्रह्यन्द्रादेवैरी सवां हि अस्य वरो वतैते । उक्तं च ॥ 
‹ एतस्य वाऽक्षरस्य प्रासने › इति । न केवरं सवस्येरानः ईरिता च ब्रद्यन्द्र- 

ग्रभरतीनामीशितृलं च कदाचिल्नातिकृतं यथा राजकुमारस्य बख्वत्तयानपि भरत्यान् 
भ्रति तद्वन्मामूदित्याह सर्वस्याधिपतिः = अधिष्ठाय पाख्यिता स्वतन्त्र इत्यथ. 1 न 
राजयपुत्रवत् अमात्यादिभ्रव्यतन्त्रः । त्रयमप्येतद्रशिष्वादि हेतहेव॒महूपम् । यस्मा- 
त्सर्यस्याधिपतिस्ततोऽसौ सर्बस्येदानः › इव्यादिशाङ्कसमाष्येण च ब्रहयेन्द्रादिसमैव- 
रित्नरह्न्द्राददितृत्वस्वतन्त्रत्रादिना त्र्य ( चतुरखे ) न्द्रादिजीवानां पर- 
मात्मना मेदस्यैवकथनाच । 

^ सवै तं परादादोऽन्यत्रात्मनः सर्व वेद, (बर. 9-५-५७ ) इति श्चुतिर्भद- 
ददनमपवदति इति मेदद्दौनापवदि प्रमाणतया यदुदाहता तदप्यसङ्गतम् ! 
श्तौ मेदददयौननिषेधकपदाभावात् ° सर्व तं परादात् › इति वाक्यात् । पूर्वैमेता- 
ट्छानि बहूनि सन्ति वाक्यानि । तानि च ^ ब्रह्म तं परादाोऽन्यत्रातमनो न्रह्म 
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वेद्, क्षत्र तं पराद।चोऽन्यत्रातमनः क्षत्र वेद्; छाकास्तं परदुः. - देवास्तं परादुः 
,.. वेदास्तं परादुः भूतानि तं परादुः सवं त परादाचोन्यत्रात्मनः स्वं वेद् ? 
इत्यस्याः श्रुतेः, ‹ यो हि ब्रह्यक्षतादिकः जगत् आत्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्येण 
खन्धसद्धाव पश्यति त ॒मिध्यावादिन तदेव मिथ्याटष्ट॒ब्रह्मक्षत्रादिक जगत् 

पराकसेति पुस्पाथोत् परकुयात् = प्रच्यावयेत् ‡ इति हि १।४।१९ ब्र सू. 
माष्ये हइकसराचायौ अधमाः । तथा च ` सवस्य वदरी सवैस्येङानः ' ( चरू. ) 
° सवः प्रजाः सदायतनाः ? इत्याघनेकश्चुतिपु जगतः परमात्माधारवेनैव स्थितिः 
परमात्मानमनाभरित्य स्वातन्त्रयेण स्थित्यमावस्य चोक्तेः । अस्मिन्नपि वाक्ये 

परमात्माश्रितवेनैव तिष्ठतः ब्रह्यक्षत्रादिजगतः स्वातन््येण ज्ञातुः पुरुषस्य 
मिथ्याज्ञानिलेन ८ आन्तव्वेन ) भान्तं पुरुप पुरुषाथौत्प्रच्यावयति । नहाक्षत्रादि- 
जगदिव्येव बोध्यते न तु परमात्मना जगतो मेदटष्टिरपोयते इति नेदमपि 
वाक्यं भेददष्यपवादे प्रमाण मवितुमहति । विदोषविचारं प्रसद्ध करिष्यामः | 

इति भेदद्ेनापवादश्रुत्यभावनिरूपणम् । 
भेदवादिनोक्तस्य विरुद्धधर्मवतोजविपरमात्मनोरन्योन्यात्मलासम्भव इति 

दूषणस्य विरुद्धगुणताया मिध्यात्वोपपत्तेः इति यच्छाइकर्सयसमाधान तत 
अतिहेयम् । ब्रह्मणः अपहतपाप्मत्वस्वज्ञलाघने करुणबोधकाना ‹ यः अपहत- 
पाप्मा विजयो विगरद्यु्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सव्यसद्कल्पः‡ 
( छा. ८1७1१ ) इत्या्यनेकक्च॒तीना स्वात् । श्चुव्युक्तापहतपाप्मत्ादियुण- 

निपेधकानां ( बाधकाना ) श्वतिव्चनानाममावाच्च । निर्निमित्त नास्ति नासीन 
मविष्यतीति तैकाल्किनिपेधग्रतियोगित्वरूपमिध्यालोक्तौ सवीपटापग्रसदगः | 
वेदानामप्रामाण्यापत्निश्व | अतो विरृद्धयुणाना मिथ्यात्वकथन वैदिकानामयुक्तमेव । 
न केवठं वैदिकानामा{स्तकानामर ( अस्ति परलोक इति बुद्धिमताम् ) अपिं 
अयुक्तम् । आस्तिकखहनेः । विशेपक्षैचारो ब््यणो गुणपूणैनिरूपणे द्रष्य: । 

यट्पि भद्वादिना ईशरस्य ससार्यात्मवे ईश्वरामावग्रसद्ः । ततः शाल्रा- 
नधैव्य ससारिणोऽपीश्चरावमलेऽधिकायथमावात् शाख्रानध्क्यमेवेति जीवे्रामेद- 
वादिनं प्रव्युक्तदू पणस्य शङ्कराचार्यः समाघानसुक्तम् । “ तदसत् । शा्ेग्रामाण्यात् 
अनम्युपगमाचचच । नहीश्वरस्य संसायौ तमत प्रतिपाचत इत्यभ्युपगच्छमः | कि 
तर्हिं ससारिणः ससारित्वापोहेनेश्चसत्मल प्रतिपिपादयिभ्रितिमिति ! एव च सति 

८4 
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उद्वैतेश्वरस्यापहतपाप्मत्वादिगुणता विपरीतगुणता लितरस्य ( जीवस्य ) मिथ्येति 
व्यवतिष्ठते 7” इति तदप्ययुक्तम् । तथाहि-- 

राचग्रामाण्यादिव्ययुक्तम् । निर्गुण ब्रह्मैकं सत्य ततोज्यत्सवं भिध्ये- 
व्यद्रैतिम्ते सव्यवेन क्थ्यसान निर्गुण ऋय तुन ज्ञेयम् यत् ज्ञेय जगत् 

तत्सर्व मिथ्येति न तस्मिन्विषये शाख प्रमाण मवितुमहति इति कस्मिन्विपये 
ञाचरप्रामाण्यमद्धीकुर्वन्ति ङङ्करग्दायास्तत्सुधियः एव विभावयन्तु । ननु शाच्नस्य 
"यावहयापकि प्रामाण्य कथ्यत उति चेन्न व्यावहारिकग्रामाण्य तु अघ्रामाण्यपर्यव- 
यीति कल्पतरुपरिमव्द वुक्तवेन वौद्धमतानिराकरणावसरे प्रमाणानां व्यावहारि- 
क्वस्तुविषयकलरूपन्यावह।रिकम्रामाण्यं न सम्भवतीति मामतीकारप्रातिन- 
रुक्ततेन च वेदाना व्यवहारिकप्रामाण्यामिति वाचो युक्तेरेवायुकतेः । 

तिष्ठतु स क्चिारः । रा्लप्रामाप्यादिति हेतुना कि सिसाधयिषित ग्रकृते 
राकराचायणामिति न जानीमो वयम् । इश्सस्य ससा्यात्त्वं म्रतिपा्यत इति 
नाम्युपगच्छाम इति यदुक्तं तत्सत्यमेव । इशधरस्य ससायांत्मव्वग्रातिपादक- 
राख्रामावात् । 

संसारिणः ससारित्रापोहेन ईश्वरात्मतवं प्रतिपाद्ाधेषितमिव्यभ्युपगच्छाम 

इति कयनमयुक्तम् । तथा प्रतिपादकराख्लामावात् । तथा शाख्रसद्धावामिमनें 
तच्छाज्लकयनेन स्वगुस्वाक्य साधयन्तु तन्मतामिमानिनः । अद्वैतेश्चरस्य अपहत - 

पाप्मत्वादिगुणता विपरीतयुणता त॒ इतरस्य ( जीवस्य ) मिथ्येत्युक्तिस्तु आतान 
वैदिकम्मन्याना न रोभते । वेदप्रामाण्यगदिनौ वेदप्रतिपाया अथौ मिथ्या इति 
वाक् माता वन्ध्येति वाग्वत् स्वव्याहता । 

तस्मात् वेदोक्तानां गुणाना मिध्या्कथनमतव्यन्तासमन्जसमभेति 1 

भेदवादिनोक्तं अधिकायमावः ्रव्यक्षादिविरोधश्चेव्येतदनूब “तदप्यसत् । 
ग्राक्् प्रबोधात्ससार्लिम्युपगमात् तद्विषयत्वाच् प्र्यक्षादिव्यवहारस्य 7 

¢ यत्र त्वस्य सनेमाल्मैवाभूत् तत्केन क प्दयेत्” (व्र. २।४।१९४ ) 
इत्यादिना हि प्रबोधे प्रव्यक्षद्यमावं दरयति । प्रयक्तयनावे श्तेरप्यभाव- 
ग्रसन्गं इतिं चेन । इष्टत्वात् । अत्र पिताऽपिता भवति इत्युपक्रम्य वेदा अवेदाः 
{ वर. ४।३।२२ , इति कव्चनादिष्यत एवाञ्स्मामिः श्चुतेरप्यमावः प्रबोध ? इति 
यत्समाघानमुक्तं तव्ममाज्ञाना वैदिकानां न मनोरमम् । तथाहि -~ 

प तन पमि पि पज मज क े+०9 पकक क पक षय 
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मिध्यादाब्दाथः कल्पित इति नास्ति नासीन भविष्यति इति तैकाछिकः 
निषेधपतियोगीति अद्रैतिभिः स्वीक्रतवेन मिथ्यावस्तुनः कदाऽप्यविद्यमानत्वप्राप्त्या 
ससारित्वस्य गिध्यात्व ( कल्पिततवं ) स्वीकुवेता दाद्कराचायौणा प्रबोधात् 
प्राकर सच्वाभ्युपगमः स्वन्याहतः । प्राक्म्रोधात्ससगरित्वस्याभ्युपगमेन ज्ञानातूव 
ससारित्र सदिति सिध्यति पुनः ज्ञानादपूवैकाटेऽपि असत् इति सिद्धयतीति 
कथन कथ न व्याहतमिव्येतत्सचतसौ विभावयन्तु | 

( आनंदगि ) : अह घछखीत्या्नुम्वेन विरुद्धस्वभावत्वात् भेदो टहन- 
तुहिनवा्षिति, अनुमानेन च विरोधान तयोरेक्यमिति मेदवादिनोक्तौ राङ्करावचार्यैः 
तद्विपयतास्प्रत्यक्ादिव्यवहारस्येव्युक्तम् । तत्र॒ तद्विषयत्वादित्यस्य प्रचोधपूवै- 
काखीनससारित्वमेदादिविषयकलाव्मव्यक्षादिव्यवहारस्य इति ख्त्व्थैः । स च न 
सम्भवति । प्रयक्न या अनुमान वा न हि प्रवोधपूवकाटीन संसारित्वं विषयी- 
करोति कितु ससारित्वादिकं विषयीकरोति इति पूवैकाटीनसंसारित्वादिकं 
विपरयीकरोतीव्युक्तिरलुमवविरुद्धैव । 

यच त्वस्येत्यादिना व्रबोधे प्रत्यभ्नायमावं दरयतीद्युक्तिः ब्रह्मातिरसिक्ति- 
ग्रव्यक्षादपदार्थाना काट्लयेऽप्यभावरूप मिध्यात्व वणंयतामट्रातेना विरुद्धैव ¦ 
ग्रनोधकारविशेषे ग्रव्यक्षायमावकथने पूर्व प्रव्यक्षादीना सत्वाकद्धेः वस्तुतः £ यत्र 
त्वस्येति श्वतिः प्रबोधे ग्रव्यक्षाचमावं न दरयति प्रव्युत प्रव्यक्षादीना सं 
व्यवस्थापयतीति । अधिकः श्चुतिविचारमागे द्रष्टव्यम् । 

८ प्रत्यक्षाख्मावे शतेरप्यभावग्रस्दग इति चेन इष्टवात्र् । अत्र पिताऽ 

पिता. --वेदा उवेदा इति वच्नादिष्यत एवास्माभिः तेरप्यमावः प्रबोधे > इति 
यटुयत शद्कराचारयेस्तत्त॒ स्वन्याहतम् । 

: अत्र पिताञपेता मवति माताभ्माता लोका अखोका देवा अदेवा वेदा 

अवेद्] अल् स्तेनो अस्तेनो भवतिं ज्रूणहाऽ श्रूणहा चण्डालोज्चण्डादटः पौल्कसोऽ- 

सौल्कसः श्रमणोऽश्रमणत्तापसोऽतापसेोऽनन्वांगत पुण्येनानन्वागत _पापेन वीर्णो 
हि तदा स्वान्दोकान् हृदयस्य भवति ? 1 ( वर. ४।३।२२) वाक्यस्य 
राद कसाचायैकृता व्याख्यैवम् । 

८ अत अस्मिन् सुषु पिता-जनकः अपिता मवति पुत्र प्रति तस्य 

जनीयतृत्वात् यत्पिदृस्वं तत्कमीनित्त तेन च कमणा अयमसम्बद्धोऽस्मिन्काे 
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तस्मात् पिता पुवसम्बन्धनिभित्तात्कम॑णो विनियुक्तात् । तथा पुत्रः पितुरपुत्रो 
मवति इति साम्याद्रम्यते । उमयोर्हि सम्बन्धानिपित्त कमं तद्यमतिक्रान्तो वतैते । 
अपहतपाप्मेति ह्यक्तम् । तथा माता अमाता लोकाः कमणा जेतव्या जिताश्च 

तत्वर्मसम्यन्धामावःद्छोका अलकाः । तथा देव।ः कडग भूतास्तव्कलसग्न्धाव्य- 
योहिवा अदेवाः । तथा वेदाः साध्यसाघनसम्बन्धासिधायका मन््रलक्षणाश्चा- 

भिधायकतव्वेन कमौदमूता अधीता अव्येतन्याश्च कमनिमित्तमेव सम्बध्यन्ते 
पुरुषेण 1 तत्कमौतिक्रमणात् एतस्मिन्काठे केढा अप्यवेदाः सग्प्यन्ते स्तेनः 
बराह्मणसुवर्णहती अस्तेनो मवति । “ इत्यादिवक्येन पिता अपिता।मवतीत्यस्य न 
हि पितुर्मावः ८ तरैकाल्किनिपेधप्रतियोगिवरूप मिध्यातं-कल्पितववं ) वाः } 
किन्तु पितुः स्ेऽपि पुत्रनिरूपितं यत्कम॑निमित्त पितलं तत्कर्मणो सक्तव्वेन 
( कमंमाममविन ) पुत्रसम्वन्धामावदिव अपिता मवतीद्युच्यते । यथा करयचितुर- 
घस्य अन्यपुरुषनिरूपितं वेतनदाननिमित्त यजमानत्व वैतन। नवि तरय पुस्परस्य 
सत्वेऽपि यजमानत्व निवतेते तथा पुत्रलमातृखादिकसमपि कर्मनिमित्तम् कर्मणो 
निवृत्तौ पुलस्य मातुश्च सखेऽपि पुत्रसम्बन्धाभावात् मात्रसम्बधामावात् अपुत्र; 
अमाता इत्युच्यते एव वेदा कमोद्गसूता अधीता अग्येतन्याश्च कर्मनिमित्तमेवः 
सम्बन्ध्यन्ते पुस्पेण, तत्कम।तिक्रमणात् एतस्मिन्काठे वेदा अप्ययेद्!ः सम्पद्यन्ते 
इति वेदाना सच्धेऽपि वेदसम्टन्धामावदिव अवेदा ट्द्युक्त न तु वेदाभावनिमित्त- 
कमिति स्वयमेवोपनिपद्धाप्ये व्याख्याय सूत्रभाष्ये वेदानामप्यमावोक्तिः स्वव्याहत! 
वेदनित्यव्वर््रतिपादक्वाक्यिरुद्रा च | 

ˆ एतत्साम गायन्ास्ते ? ( ते. ३ ) इति ( ग्रनोधानन्तरं मुक्तेकार्ऽपि 
साम ( वेद् , गायनोक्ल्या वेदाभावोक्तिस्तद्विरद्धा चेति नेय श्वुतिर्वेदामाव वक्तीति 
प्रगोधकारे वेदामावोक्तिः स्वन्याहता प्रमाणविरुद्धा चेद्युेक्षणीयमेव वैदिकैः । 

° वेदसत्यतश्रद्धादटुः उद कते-ग्रत्यक्षाद्यभाव इति. . .आरोपितकम- 
स्वरविरिष्टवणालमकस्य वेदस्य मिथ्यात्वं॑ दुर्वारम् । वादिना सत्याग्रह 
स्त्वविाविच्चम्मित इति वेद्ससयत्वामावो न देष इत्याह-नेति । इति वक्तभी 
रलनप्रभाकारादिभिरुदैतिमिरात्मनोऽैदिकतं सम्यग व्युत्पादितम् । वेदस्य इमे 
इति व्युत्पत्या हि निष्पन्नो वेदिकराच्दो वेदसम्बन्धित्वमाह । सम्बन्धश्च वेदप्रामा- 
प्याम्बुपान्वृत्ववेदसत्यत्वाङ्गीकर्दैत्ववेदोक्तधम॑सतव्यलस्वीकर्तलादिूप इति ये 
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वेदेन सह वेदप्रामाण्याभ्युपगन्ते त्वादिरूपसम्बन्ववन्तस्ते किल वैदिका इति व्यप- 

दिदियन्ते । ये चं वेदेन सह वेद व्रामाण्याभ्युपनन्तृत्वादिशू्पसम्चन्धरहिताः ८ वेद्- 
प्रामाण्यानस्युपगन्तारः, वेदसव्यलमनङ्खीकुच॑न्त. वेदः कैनन्चित्पुस्षेण कल्पितडति 
वकूतारः वेदोक्ताना ब्रह्मणा दिवणोनासाश्रमाणा धमौणा च केनचित्कल्पितत्ं 
वदन्त ) ते खल्ववैदिक्रा श्व्येतावत्पयन्तं व्यवहार असीत् । ख च व्यवहारोऽ- 
तिना यैदिकत्वांगीकारे देद्य इमे वैदिकाः सम्वन्वश्च वेदस्य कल्पितवाङ्खीकर्वतवं 
वेदग्रामाण्यानम्युपगन्तृत यदोक्ताना ब्रह्मणादिवणोना ब्रह्मचर्थादाश्चमाणा पुण्य- 
पापदेवतीथौदीना च कल्ितखस्वीकवरैवित्यादिः । एतादशसम्यन्वभाजो हि 
वैदिकाः । रशद्टासम्बन्धविरदहिता ये ^“ अङ्गीकृतवेदप्रामाण्या वेदोक्तधर्मामां 
कस्पितल्मनद्कर्वन्तः ( सव्यत्वमह्गीक्ुव।णाः ) ते किंत्टावेदिका नास इत्यन्यधयि- 

व्यः | ह्या हन्त तथा च वैदिकयिदिकव्यवहारोऽपि विपर्यासितन्यः | ततश्च 
वेदग्रमाण्यायनद्धीकुवौणाश्चावौका वद्धा जैना गव वैदिकाः वेदधरामाण्यमनिनस्त्व- 
वैदिका इति । अन्यधा वौद्धवत् वेदप्रामाण्या्यनम्युपरगन्त्रणामद्धेतिना वैदिकल् 
कथ स्यात् । अतो वौद्धवत् वेदश्पाण्यानमभ्युपगन्तुभ्य उक्तरीत्य। वैदिकम्मन्येभ्यः 
सहखकृतो विधास्यामो दूरस्रणामम् । 

हम कष्टमेतादुज्ञ वेदिकत्वस् । 

ननु  अविमेन दृष्टत्वात् ? इति सूत्रं परं ज्यो तिरुपसम्पय स्वेन ख्पेण 

अभिनिष्पयमानो जीव परस्मादात्मनः प्रथोव मवति उत अविभागेनैवावतिष्ठते 
इति सदये “ स तत्र पर्येति ` ( छा. ८।१२।३ ) इत्याधिकरणाधिकर्तन्यनिरदू- 
खात् “ अ्योतिस्पसम्प् ? इतिच कैकरमनिर्देसाददेनैवावस्थानमिति पूवंपन्षे युक्तः 
परेणात्मना अविभक्त एवाव तिष्ठते दृष्टत्वात् । तथाहि- ^ तेच्वमसि › (कछ ६1८1७) 
¦ अह व्ह्याऽसिि ? (त्र १।४।१०) यत्र नान्यत्पदयति ` ( हा ७।२४।१). 
«न तु तद् द्वितीयमसि ततोज्यदिमक्त यत्प्येद् ` ( घ्र. ४।३।२३ ) इत्येवमादीनि 
वाक्यानि अविसागेनैव परमामानं दरयन्त । ‹ यथोदकं सुद्धे शुद्धमासिक्तं 
ताद्व भवति । "ए सुनेर्विंजानत आत्मा मवति गौतम ` (काठ ४।१५ ) इति 
चैवमादीनि स॒क्तस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यानि अविमाग॑मेव ददयन्ति नदीस्छदा- 

दिनिदर्छनानि च" इति राङ्करमाष्यरीत्या त््मस्यादिश्ठतिप्रमाणमवल्ङ्न्य 
सक्तजीवपरब्रह्मणोरमेद प्रतिपादयतीति चेन । श्रुतिसूत्रदिरभेदप्रतिपादकत्वाभावात्। 
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म्रद्युत मेदस्यैव प्रतिपादकव्व+च । तथाहि ठम सि. " अह ब्हाऽस्मि › इत्ादि- 
महावाक्याना वोधजनकलस्यैव द्वैतिभिरनङ्गीकासयात् । 

वोधजनकत्वाद्धीकारे वा लक््णया वृ्या चित् इव्येताबन्मा्रनेधजनक- 
त्वाभ्युपगमेन अमेदविषयकदोधाजनकत्वात् । तुप्यालदि यायेन अयेट विपयकः- 
वेधजनकत्वे.रयीकारेऽपि सर्वदत्वादिगुणनिदस्य तत्पद्ा4रय अस्पक्ञल्ादि- 
गुणविदिषेन तन्पदार्थन जीवेन॑क्यासम्मवात् चक्षणया तच्वंण्द्ाम्या ।चयिन्सात्रोप- 
स्थिति स्वीक्रत्य चिश्धिते।र्वामेदो वध्यत इत्यभ्युपगमेन जीवत्रह्मण।[रभेदानुक्तेः | 
चितः चिदभदबोधनस्य ज्ञातज्ञापकत्वेन निष्प्रयोजनत्वाच्च । इन्यादिदूपरणैरमेद- 
प्रातिपादक्त्वामाव्स्य पूर्वं वर्णितत्वात् | 

न, {~ 

ˆ जधोदक शुद्धे जुद्धमासिक्त दादृगेव मवति | एव परुनैर्विजानत 
आत्मा स्वति गौतम । `? इति व्ये यथा ज्जुद्धोदक आसिक्त खद्धसु- 
दकः ताद्ोव पूवैविद्यमानञ्चद्धजटसदृङमेव नवति; न तु पूर्वं ॑विचमानो- 
दकािन मवति । तथा हे गौतम विजानतः (ज्ञानिनः ) रतेः आत्मा (स्वरूपं ) 
एव उदक्वत् ८ निदौपत्निर्टःखत्वादिना ) बऋह्यसद्डा भवति इति टृ्ान्त- 
वाक्ये तादक् इति पदेन स्पष्टं वोधितवात् ‹ यथोदकम् › इतिवाक्यम् अविमाग 
( अमेदं ) ददोयति इति कथन याद्दोऽग्निस्ताद्ङपे माणवकः इति वाक्यं श्च॒ता 
माणवके पावकामेदमभिज्ञाय तच्छिरसि पाकनिष्पत्तये भण्डारोपणमरुपदिदशते 
मन्दस्य व्यव्हासमुकरोति । नदीसस॒द्रादिनिददरौनानि च अविभागमे ददीयन्ति 
इत्यपि न साघु । ˆ ननूक्त यथा नदी समुद्रौ मवतीति का पुननद्यमिमता 
आयुष्मतः । के पाथःपरमाणव उत एषा सस्थानमेदः आहोस्वित् तदारब्धी.ऽ- 
वयवी } तत्र संस्थानमेदस्य वा अवयाविनो वा समुद्रतिवेरो विनारात् । कस्य 
ससुद्रेणैकता नदीपाथः परमाणूना त॒ ससुद्रपाथः परमाणुभ्यः पूवीवसितेम्यो मेद् 
एव नाभदः । एव समुद्रादपि तेषा मेद् एव (त. भा. माम १।४।२२ ) इति 
वाक्यैः मामत्यां नदीसमुद्योरेक्यस्य युक्त्या निराकृतत्वात् । कल्पतरूपरिमेऽपि 
£ तथाच नवा अवयवसन्निवेराविदेषरूपेण अवयविर्येण स्वारम्मकपरमाणुख्येण 
वा सञद्राभेदप्राप्त्यमविऽपि ससुद्रपराप्तौ नववयविनाशात् तदीयनामरूपप्रहाण- 
मह्त््यितावत्यंशे श्रुतौ नदीसमुद्रदष्टान्तः । अत एवास्तं गच्छन्तीव्येव दृष्टान्तभामे 
श्रवणमिति भावः › इति वाक्थैरेतैनदीसस॒दयेरिक्यामावस्य वार्भेतत्वात् नदी- 
समद्रदष्टान्तदानं च मुक्तस्य नामरूपग्रहाणविषय एवेद्युक्तत्वाच । 
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° य॒त्र नान्यतद्यति ८ छा. ७२४१ ) इति वावय अंविभागेनैव 
परमात्मानं ददयतीति यदुक्त तन समञ्जसम् । तस्मिन्वाक्ये मुक्तस्य परमात्मना 
अभेद (अविभाग) वोधच्छपद्ाभावात् ! उत्तरवक्ये च ° स वां एष एवं पर्यन् एवं 
मन्वान एवं विजानन् -तस्य स॑व व्टोकरैष कामचारो मवति? इति मूसख्नौ 
ज्ञेयत्वेन जीवस्य ज्ञात॒व्दस्य च कथनेन "स्वेषु छेोवेघु कामचार? इत्यनेन 
सवेखोकाना स्वस्य भूसरूपत्रह्ज्ञानिनः कामचारित्वःदीना च कथितत्वेन जीव- 
ब्रह्मणे।ग्द्ः व्मेकाना सव ज्ञानिना कामचारवाेक च कथ्यत इति इदं वाक्य 
जीवब्रह्मणोः ् दयोधक्मेवेति ) 

एवं सृत्रेऽपि अभेदवोधकपद् नोपलभ्यते । अविभागेन तिपद् अस्दवोध- 
कमस्तीति चेन ¦ अविभागपदस्यच संयुक्ता५क्त्छात् ! येत्रस्य भिनयोरपि 
ओ्रयोः पररपरसयोगकाटि चत्ररयौष; अविमक्तौ इति प्रयोगात् अकिभागदाब्दो 
न भदविरोन्यभ्टाथैकः जन्तु भदाविसेधि ( मेदसमानाधिकरण ) सयोगार्थक्ः । 
¢ अविमागे वचनात् ? (त्र. ०।२।१६ ) इति मूत्रे मेदाविसोेध्य {ऽविमागशयन्द्- 
प्रयेःगपत् अविमागङन्द्वटित “ अरिधाजेन दत्वात् ? इति सूत्र च्फदपि नाभेद 
वोधायितुघल चत भेद्समवथनसमथ॑मेने ति दिक् । 

ॐ तदमन्यत्वमशरभणश्ब्दादिस्य ॐ 

मास्तृमोग्यटद्षण विमाग न्यावहारिकमगीक्ल स्याहछोक्वारि)ति पर्हिारोऽ 
भिहितः 1 भओक्त॒भोग्यिसागः परमाध्ते नास्ति । तदनन्यत्वं यस्मात्तयोः 
काथकारणयोरनन्यत्व अवगम्यते । काथमाकारादिक बह्भप्रप्चं जगत्, कारणं 
प ब्रह्म तस्ात्कास्णात्परमाश्वतोऽनन्यलं व्यतिरेकेणामावः का्यस्यावगम्यते । 
कुतः आरमणङब्द् दिभ्यः» आरंभणरष्दस्तावत् एकविज्ञानेन सवंविज्ञान प्रतिज्ञाय 
बृ्टान्तपिक्षायामुच्यते । “ यथा सौम्यैवेन सतिण्डेन सय मृण्सय विज्ञातं स्या्रा। 
चारमण विक्रार नामधेयं मर्तिकेव्येव सत्यम् 7 [ छ. £&-१-१ ] इति - 
एतदुक्त मवति एकेन मृसिण्डेन परमाथतो मदात्मना विज्ञानेन सर्वं मृण्मयं 
घटरारावोदन्चनािकत मृदात्मकत्वा विदोपादिन्ञात म्वेत्; यतो वाचारभणं विकासे 
नासधेयं वाचैव केवट अस्तीव्यारभ्यते ¦ विकारो घटश्डाराव उद्चन चेतिन तु 
वस्तुवृत्तेन विकारो नामं कश्चिदस्ति । नामधेयमात्रं द्येतदन॒तं गृत्तिकेव्येव सव्य- 
मिव्येष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः 1 तत्र श्वुताद्ाचारंभणरब्दादाष्टान्तिकेऽपि 
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ब्रह्मन्यतिरेकेण कायजातर्यायाव उति गम्यत । आरमणशब्दादिम्य इत्यादिः 
राब्दात्  एेतदात्म्यमिद स्वं तत्सत्य स आन्मा त्वमसि ८ छा. &-< )* इद 
सर्वै यदयमात्मा 2 ८ त्र. २-४9-२ ) “ ब्रहैमेदं स्व? (मु. २-२-११) 
< आल्भेवेद् सनम् 7? ( छा. ७-२५-२ ) ^ नेह नानास्ति कितचन 2 (चर. 
४-४-१९ ) इव्येवमाचम्यात्मैक व्व्रतिवादनपर वचनजातस॒दाहतन्यम् । ब 
नचान्यभैकविन्नानेन सवविक्ञान सम्पद्यते । तस्मा्यया घटकर्मायाकाराना सहा- 
क्डानन्यत्व यथा च म्रगतृण्णिकोदकादीना ऊपरादिम्योऽनव्यल टृषएनएटस्वरू- 
पत्वास्स्वरूपेणानुपाख्यतात् । एवमस्य मोग्यमोक्त्रादिप्रपचजातस्य व्रह्यव्यतिरे- 
केणामाव इति वन्यम् इति यन्यास्यात तदत्यन्तमयुक्तम् । 

तयाहि-कायमूताकाद्यादि्रपचस्य कारणात्परन्रह्मणः परमाभरते,ऽनन्यत्य 

व्यतिरे केगायावोऽवगम्यते इति प्रतिज्ञाय आरम्मणङरष्दादिभ्य इति हेतुः कथितः 
तत्र प्रतिज्ञा तावन युक्ता । कारणं द्विविधम् । निमित्तकारणपुपादानकारण 
[परिणामिकारणं] चति 1 तत्र ब्रह्मणो निमित्तकारणवे यथा घटस्य निमित्त कारण- 
कुटखाखात् भदः तथा कायस्य प्रपचस्य निमित्तकारणन्दरह्मणे। भद् एव नप्वैक्यम् | 

उपादानक्रारणात्कार्यस्यैक्यं यद्यपि दके दृष्ट तथापि परिणामिकारण- 
त्वरूपमरुपादानतं ^“ नि।चकारो.ऽक्षरच्छुद्ध ?' इव्यादिश्चतिसिद्धनिर्भिकारस्य ब्रह्मणः 
न सभववत्यवेति कायस्य प्रपचस्य कारणच्ह्यणो व्यतिस्केणामावकथधनमयुक्तमेव । 
न च् ब्रह्मणः परिणामित्वरूपोपादानकारणलासम्वेऽपि क्तिकाया सजतश्नमाधि- 
छ्रानत्वरूपरनतोपादानकारणतेव ब्रह्मणे जगदुपादानत्वं विवतौधेष्ठानत्वरूप 
{ जगस्प्रकारकभ्वमाष्वशेष्यत्रूप ) संमवतीति रजतस्य द्युक्तेकान्यतिरेकेणासाव 
इव जगतोऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेणामावः सम्पत्स्यत इति वाच्यम् । निर्गुण ब्रह्मैकमेव 
सव्यम् । तटन्यत्सवैमध्यस्तं ( कल्पित ) इ्यदधैतिमतरीत्या निर्धर्मके ब्रह्मणि 
अध्यासकारणवस्यैकस्याप्यसमवेन अध्यासाङ्गाकारे अनेकानुपपत्तीना सेन 
चाध्यासासेभवात्् ( श्नमासंमवात् ) जगद्मकारकण्रमविशेष्यत्वरूपजगदुपादान- 
त्वस्य अद्तब्रह्मणोऽयोगात् । अङ्ीकृत च मामतीक्रता वाचरपतिषिभ्रेण- ५४ न 
विथ्रमो नाम कथित् न च ससारो नाम किन्तु सवीनुपपत्तिमाजनलेन 
अनिवैच्नीय ?” मिति वदता स्पष्ट अध्यासाङ्गीकारे सवी अनुपपत्तयः सन्तीति । 
तुष्यलिति न्यायेन जगदृश्रमविदष्यल्ेऽगीकृतेऽपि शास्रे ठोके वा रजताध्यास- 
€ श्नमः). किदेषष्या शुक्तिः न॑ रजतकारणमिति स्यवहरन्तीति न रह्म जगत्कारण- 
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तिति च्यते बल्लम् । कित द्ैतिमतसील्या असत्यतयाऽ्गीदरतस्यष्टतिमतरीत्या 

ग्रातिमामिकतयाऽगीक्ृतस्य जुक्तिरप्यस्य, द्रैतिमतरी-या पारमार्धिकरसव्यतणाऽ- 

गीकरतया अद्रैतिमतरीत्या व्यावहारिक्रतयाओी कतया युक्त्या विसुद्धधमांधिकर- 

णलात् यथा आवयोर्मेते नाभिदस्तथा ‹ कथ त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन स्यस्य 

ब्रह्लात्मकत्वस्य॒प्रतिपत्तिरित्याघनेकवाक्यजायेन ए्तदाधिकरणसाप्ये द्वैतस्य 

असन्याःहिति गौडपादकारिकाभाप्ये च जगतः अक शङ्करेणोक्तमिति अस्तो 
जगतः मत्यभूतत्रह्मणा अभेदग्यासमवात् ! नच अनन्यत्वमिव्यस्य व्यतिंस्कणामाव 

इत्यस्य कृतव्वेन अनन्यत्वदव्देन कार्यरय जगतोऽभेटो नोक्तः किन्तु यथा 
छक्तिन्यतिरेवेण रनदस्यामाठः तथा ब्रह्मन्यतिरेकेण जगतो.ऽमाव एव विवक्षित 
इति वाच्यम् } जगतो ब्रह्मव्यतिरेवे णामाव इत्यनेन जगतोऽमाव ( अस्वं ) 
एव॒ विवक्षितः स्यात्तर्हि जगतोऽमव त्येव क्क्तन्यं स्यात् | न तु 
ब्रह्व्णतिरकेणाभाव इति! चैत्रे द्रव्य नास्तीति दथनाभिप्राये चत्र 
दरव्यस्यामावः इय्येवोच्यते न तु चैत्रे व्यस्य सुवणव्यतिरेकेणामाव इति ! द्रल्यस्य 

सुवभव्यतिरेकेणाभाव इव्युक्तौ सुवर्ण्णैतकः ्रव्यमाति न तु तदातिशिक्तामेतिं यथा 

ज्ञायते तथा जगतः ब्रहमव्यतिरेकेणामाव इत्युक्तौ न हि जगतोऽमावः ( अस्वं ) 
वोध्यते, वितु ब्रह्यात्मक जगदिति ( जगतः ब्रह्मरूप्रत्व = ब्रह्ममिद् इति ) । तच्च 
पूर्वै विरुद्धधर्माधिकरणत्वेन निरग्तम् । ननु # न खल्वनन्यत्वसिल्यनद् च्रुमः 
किन्तु मेद व्यास्धामः अतौ नामिदाश्रयदोपरप्रसग इति चेल } भेदाभेदयोनिरुद्ध- 
त्वेन सेद निपेधे अमेदस्यावजैनीयत्वात् । नु त्रहव्यतिरेकेण जगतोऽभाच इति 
खब्दस्तथा अवोधनेऽणि मम॒ ८ उद्वौतिनः ) जगतोऽभावक्तथन एव तात्पय॑मिति 
चेत्तरदिं “ नाभाव उपलब्धेः ` ( ब्र, सृ. २-२-२८ ) इत्याढि्त्रपु जगतोऽमाव- 

(> पन भु 

वक्त्रोदगृन्यविज्ञानवादिनोर्थते उक्ताना व्र्यक्चाटिप्रमाणषियेधादिरूपदोपाणा 

प्राप्तेः तस्माददधैतिमतसीत्या असद् मूतजगत्. सन्यसूतत्रह्मणा रेक्यासंमवात् ब्रह्मणि 
जगतोऽभ्यासासमभात् ब्रह्मणो जगत्पति उपादानकारणत्वासमवात् न ब्रह्मजगतौ- 
रनन्यत्व = व्यतिरेकेणासाव उति का्यकारणयोर्जगन्द्रह्मणोरनन्यत्वितै ग्रति- 

ज्ञाया अम्रामाणिकत्वात् प्रमाणविरुद्धत्वाच तटनन्यत्वमिति सूत्रखण्डस्य तयोज- 
गब्दरह्मणोः का्ैक्रारणयोरनन्यत्व व्य तिरेकणामाव इत्यथकथनमयुक्तम् 
~ सत ल् 11 ता 1 01 [व 1 श ` 

त भामती 
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ज, ज क भ क, किन क भ, कि क आकि कि कि ७) पिनि न 

अआरभगक्षब्दादिभ्य इति हेतथःगविचारः 

त-क कः कि 

यदुक्त * आरम्मणङन्दाादिभ्य ? इति सूद्रण्डगतेन आरम्भणरब्देन 
£ वाचरमणं विक्रासे नामधेयं मुत्तिकेत्येव सत्य ‡ इति श्रुति गृहीत्वा अनया 
श्त्या जगतो मिध्यात्वसिद्धिरिति तदप्ययुक्तम् । अस्या श्तौ जगतो {िध्याल्व- 
वोघधकापदाभावात् । न च ` वाचारसणं 2 ‹ नामधेय 2 इति पद मेन्यांवोधवेै 
स्त इति वाच्यम् ! वाचारम्णप्दस्य वाचा आरभ्यत इपि ब्युत्पच्या बग्जन्य- 

न्यवाहरातिप्रय हत्यधकद्धेन तथा नास्धयमिति पदस्य नामाकव्वेन सिभपायकता- 
श्रवात् ! न च वाचारस्णपदोत्तरं मात्र उति पदै सयोजितै वाचारमणमात्रमिति 
सम्पच्या तस्य वाचैव केच्खमत्तीत्यारन्यते चकारो घटरदःराव उद॑चन चेति 
न तु वस्तुदत्तेन विकारो नामन कथिदस्ि इसयकलग्राप्त्या मिथ्यात्वरतरो धकत्व, 
तथा नामधेयपदत्तरं, मात्रपदे संयोजित नामधेयमात्रमिते सम्पत्त्या तस्य च 
नामैव केवकं न विकासे गाम कथिद्क्ति (ह्चेतदनत ) इव्यधकत्वप्राप्त्या 
मिध्यात्वतोधकत्वमिति वाच्यम् । श्रुताववियसानमात्रपदे संयोञ्याधैकरणसयायु- 
तत्वात् । अन्यश् ( अविचमानपट सयोज्य अभकर्णस्य युक्तत्वे ) सत्यं 
(ज्ञानमनन्त ब्रह्म इति श्त्या ््यणेऽप्रि असन्यस्वात्ननरूपत्वर्पारे{च्छनत्वासिदृध्या- 
पत्ते तत्रः पे सत्यादिषदात्पूवै न. न. न इतिं पदानि सयेोज्य बह्म न सत्य = 
मिथ्या न ज्ञान उत्याचथकथनसभवात् \ नु वाचारभणनासषेयपदयौः पुरतः 
मात्रपद्सयोजने पूजवाक्य ज्ञापकमस्ति । अतस्तत्र मघ्रपद्सयोजन क्ेव्यम् । 
सत्य ज्ञानमनन्त् च्चेति वाक्ये न इति पद्मयेोजने ज्ञापक्ममावात् नाच न इति 
पदरसयोजन कार्यम् । तथाहि ~ एकब्रह्मविज्ञ देन सम॑जगद्धिज्ञान ‹ येनाश्चुतं श्वतं 
मवति * इत्यादिवाक्येन प्रतिज्ञाय दृष्टान्त पिक्षायामिदसुच्यते-- ° यथा सोग्धैकेन 
मृत्पिण्डेन सर्व ग्ृष्मयं विज्ञात स्यात् वाचारम्ण विकारो नामधेय भुत्तिवेल्येव 
सत्यम् ” ईति! यस्य वाक्यस्य घटादेः म्रद्व्यतिरकैणामावरूपमिध्याख नाभिमतं 
स्यात्तां यद्विज्ञानेन सनमृण्सयज्ञान न स्यात् । तथाच जगतो बस्नव्पतिरेकेणा- 
मावूपरिथ्यात्वं विना अनुपपयमानाय। एकविज्ञानेन स्वविक्ञानग्रतिङ्ञाया दछान्तर्तवं 

न स्यात् } उक्त च - एक्न्रह्मविज्ञानेन जगज्ज्ञाने दृष्टान्तत्वमिति वाचासभणनाम- 
घेयखब्दयोः पुस्त मात्रपदे संयोज्य मृद्व्यतिरेकेणामावरूपपिध्यात्वाधैकत्व 
स्वीकरणीयम् इति चेच । अनेकदोषयुक्तत्वात् । तथाहि- 
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येनाश्चुत श्चुत स्बतीति प्रतिज्ञायेति यदुक्त तत्तावदज्क्तम् । रखोवै 
दुक्त्यादिततत्व विजानता यतोऽध्यस्तं ख्स्याविज्ञात भ्वति अजानतामेव त्वध्यस्तं 
विन्नातं भवतीति प्रसिद्धन् । तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्याध्यस्तच्व)देव तत्वविदौ न 
ज्ञात ब्रह्म पद्यन्तीति केनोपानिषच्छद्करमाष्यटीकावाक्थैसधिष्ठानाज्ञान एवाध्यस्त- 
ज्ञान स्वति । अधि्रानन्नावेऽ्यर्ज्ञःन् न वति ¦ द्व्छुत विचमानमपि नद्यति । 
विज्ञेयत्वादिरूपजगतो ब्रह्यण्यघ्यस्ततेन ब्ह्यन्ञानिना ब्रह्मा! ज्ञेयलाचध्यस्तजगज्ज्ञानं 
न स्वति इति “ अविज्ञात विजानता विज्ञातमविजानताम् ` (शन २-११ ) इति 
मन््रन्याख्यानावसरे अद्वैतिभिरेवोक्तव्वेन अधिष्ठान भूतव्रहमज्ञानेन अध्यस्तजगच््ञाना- 
संभवात् ¦ किच ब्रह्मविज्ञानेन सवै विज्ञाने ब्रह्मविदः घटपटादिषु कुत्रापि सदयो च 
स्यात् । तथा ब्रह्मन्यातिरेकेण जगतोज्मावात् ब्रह्मज्ञानेन जगते ज्ञानलेन अश्चु- 
तसमतमिति विदेपणानामलुपपन्तिश्च स्यत् 1 दृष्टान्ते मरदादित्राने खति तच्काय- 
घटादिविप्रयकसखयश्च न रयःत् ! अस्ति च सदाय इति न कारणीसतत्रह्य्ञानेन- 

क.यम्रतजगल्ज्ञानविपयोऽय दृष्टा न्तस्सस्सव तिं ! गृत्पिण्डव्योहम.णिनखनिक्रन्तनाना 
मपि धटकटक्कुदालादिवत् मृद्ोहायःकाविरौवतया घटादीन्प्रच्छुपादानकारणः- 

यय 

त्वामावाच उपादानकारणन्नानेनो पदेयज्ञाने नाय च्छन्तः। 

ननु सरत “ येनाश्चतं छतं स्वति इति पृवैवक्यं ज्ञापकः सुत्तिकेत्येव 
सत्यमित्युत्तरवाक्यं मात्रपद्सयोजने ज्ञप मविष्यति । मृत्तिकेत्येव सत्यमिति- 
गरत्तिकायाः सत्यत्वावधार्णन मरत्तिकाका्यैरयय धटादोरध्यात्वस्यास्परिततयाः मात्र- 
पदरसयोजनस्य सूचनादिति चेन ! त्वन्धते घटदमन्निकाकायैतया पिध्यात्वस्याङ्की- 
कारे गत्तिकाया अपि जलक्कायैव्वेन तन्मिथ्वत्वस्यापि त्वन्मतरीत्या अङ्वीकार्य- 
त्वात् । म्रृत्तिकायास्त्वन्मतरीत्या पारमार्थिकरसत्य्वायविन मरत्तिका सत्यमित्यस्य 
च्यावहारिकसत्य = मिथ्या इव्यथरयेवाद्चीकरणीयतय शरात्तिकाकार्यघरदेरपि 
व्याव्हारिकसत्यत्वस्य त्वन्मतासिद्धतया मरत्तिकैत्येवकारेण ( अवधारणेन ) 
ग्रत्तिकाका्यघटादेः व्यावह्यास्कसत्यतािपिधायेगिन गाचारमणनामधेयपदोत्तर 

अ [क्क 

मात्रपद्योजनेन तननिपेधासमवान्नेदमपि मात्रपदसयोजनस्य ज्ञापकमिति । 

यदुक्तं आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिराब्दात् ““ एतदास्म्यमिद स्वै तत्सत्य 
स आत्माऽतत्त्वमसि श्वेतकेतो 7 ( छा, ६-८-८८ ) इति वाक्य जगते ब्रह्मव्यति- 

[न (कप 

रेकेणामवि ( मिथ्यात्वे ) प्रमाणमिति तदप्ययुक्तम् । अस्या श्रुतौ जगती, 
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मिथ्याव्ववोधकपटानावात् | न च तत्सत्यमिति परमकारणस्य ब्रह्मणः सत्यत्व- 

कथनात् बह्यातिरिक्तस्य जगतो रिथ्याट्व = ब्रह्व्यतिरेकेणासावारसध्यतीति 

वाच्यम् । यतस्तनसत्यभिति बाव्येन तच्छह्य सन्यामिति ब्रह्मणस्सत्यत्वसिद्धावपि न 

तु जगतो न्ध्या सिष्यति ॐवधासणामावाद् ( एवकासामावात.) नहि वासषठौ 

ब्राह्मण इच्यते ओौतसस्यण्राह्नणल रिष्यति । तथा च॒ परमकारणरयैकस्यैव 

सत्यत्वाववारणात् उति इङ तचार्योक्तिस्तामसजनमोदहनमूव्छा वा ॒स्वसताम्रहमुा 

वेत्युपेद्छणीयेव सुधीः । 
४ इदं सर्वं यदयमात्मा ? (त्र २।४।६ ) " ब्रहैवेद् सव: (सु. २-२- 

११)“ आतमैवेद सम॑ ( छा. ७-२५-२ ) " नेह नानाश्ति किचन? (चरः 
५-४-१९ ) उत्यादिष्तीना यथा जगतः ब्रह्यव्यतिरेकेणामाववोधकलासावस्तथा 

दाक्चैतः दाक्यान्वया्यधिकरणविचारावसंरे इति नेह पुनर्विचायते । 

तथा एकविज्ञानेन सधविज्ञान श्चलयादिषु नोक्तम् । न वा जगतो मिध्या- 

तसाधकमिव्येतदपि पूर्ववाक्ये वहवारसुक्तं॑तत्रैव द्रषटम्यम् । अतस्तेनापि न 

जगतो मिध्यात्रसिद्धिस्त्यिकम् 

८८ नन्वनेकात्मकं ब्रह्य यश्चा बक्षोज्नेकराख 2 इत्यादिना ब्रह्मण एकं 

नानाल च सत्यमेवेति मदामेदवादिमतमनू्य नेव रयादिव्यादिना यत् तस्यप्यु- 

त्तं वर्णित तत्सीचीनमेव । परन्तु अयुक्ततावणनग्रकारस्स्युक्त-तथादहि- 

८ मृत्तिवे्येव सत्यम् > इति प्रकृतिमात्रस्य टृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात् 
यदुक्तं तन युक्तम् अद्वैतिमते अधिष्ठानसत्तपिक्षया अष्यस्तरय न्यूनसत्ताकल्वा- 
मीकारेणं पारमार्भिकसत्ताके ब्रह्मणि अष्यरतस्यैव व्यावहारिकसत्ताव्छप्रािः 

न तु व्यावहारिक जआसेपितरय व्यावहारिकसत्प्रा्िरिति घटस्य स्वकारणम्- 

ताया म्रद आसेपितस्ववत् मृदौऽपि स्वकारणे व्यवहारिके आरोपितत्वात् 
अधिष्ठानमूतस्वकारणगतन्यावहास्किसत्तापेष्षया न्यूनसत्ाकतवं ८ प्रातिमासि- 
कुसत्वं ) रयात् न तु व्यावहारिकसत्वमिति । एव तत्तत्कारणानामपीति ग्रकृति- 

मात्रस्य ( कारणमच्रस्य मृदादेः ) सत्यत्ावधारणात्, इद्युक्तेरसगतत्वात् । 

न च रदः ब्रहैव कारण श्रह्मण्यैवारो पितत्वमिति ब्रह्मसत्त पेक्षया न्यूनसत्ता 
(व्यावहारिकी सत्ता) मृद उपपद्यते इति वाच्यम् । तर्हिं घटोऽपि ब्रह्मकारणकः 
ज्यण्येवासेपित इति घटस्यापि श्रदरतु व्यावहारिकसत्यत्वमेव स्यात् इति मृद्धय्योः 
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मिनसत्ताकत्यासिद्ष्या श्रुतौ म्रदः सत्यन्वं घटय पिथ्याव्वपुच्यते इच्युक्तेरसङ्घ - 
तत्वापत्तेः | 

एतेन वाचरम्भणङब्देन च विकारजातस्यानरतत्वाभिधानादित्युक्तिसपि 
परास्ता | 

वाचारभ्दणब्दस्य वाग्जन्यन्यवह्यर् विप्यन्वाण्कत्वेन अदताधकस्वाभावाच्छ 

न च वाचारमणदरान्दस्य पुरतः मात्रपदसयोजने छते वाचारसणमात्र = 
वाग्जन्यत्यवहरविपयमात्रे न तु वस्तुघरत्तेन वि्ासो नाम कश्चिदस्ति इति वाचा- 
रभणदषब्देन विकारस्य मिथ्यात्वं सिध्यतीति वाच्यम् 1 यत स्वाचित्तग्रमवाः 
एवमादिकस्पनाः अक्षरवाह्याः ८ मेदाक्षरम्रतिपायाः ) । नद्यक्षरवाद्यो वेदाधैः 

वेदार्थोपकारी वा ( भवितुमर्हति ) इति ( त्र. चा. मा. २-२३-६ ) शङ्करोक्त- 
दिशा अविद्यमानमात्रपदसयोननन कृतस्याचस्य वेदाक्षरवाह्यतात् ( वेदाश्नस- 
म्रतिपाच्स्कात् ) वेदाथप्वासावात्् । तथा च दृषटन्तवक्येन प्रत्तिकारोना सत्य- 
त्वस्य घटादीना मिथ्यात्वस्य चासिदृध्या दाष्टौन्तिकेऽपि ब्रह्मण एव सत्यत्वमन्येवा 
न्वं मिथ्यात्वमिति न सिष्यति । तस्मात् । 

नच “' दाष्टीन्तिकेऽपि ' देतदास्म्यमिदं सव॑ तत्सत्य › इति परमक्रार- 
णस्येकस्थेव सतव्यत्वावधारणात् 7 # ब्रह्मणं एव सत्यत्वमन्येपा मिथ्यात्व सिष्य- 
तीति वाच्यम् } तत्सत्यन्निव्यत्र परमकारणस्यैकस्यैव सत्यत्वावधारवैवकारामविन 
तद्धस्य वेदाक्षस्वाद्यतेन वेद्ा्थ॑त्रामावात्त् 7 

ˆ स आत्मा तमाम शरेतकेतो ? इति च शारीरस्य ( जीवस्य ) ब्रह्म 
भावोपदेरात् ससारस्य मिध्यात्वं. सत्यत्वे जीवन्रह्मणोरेक्यायेगात् › इत्युक्तिरपि 
स्वव्याहत्यायनेकदोषयुता । तचमसीत्यादिवाक्येन निर्विपयकं ब्रह्मरूपं ज्ञानमेवः- 

मिन्यज्यते तत्त॒ यक्किचिद्धिपयक ज्ञानं जायते इतिं “ एक्धैवानुद्रषट्य एतदप्रमयं 
धुवम् ? ( व. ४-४-२० ) इत्युपनिपच्छाकसराष्ये, दङश्छोकीसिद्धान्तविन्दु- 

कायां चोक्तत्वेन अद्रैतमतरीत्या त्चमसीतिवक्येन वोौधस्यैवानुपत्तैः | 
[र 

तुष्यखिति न्यायेन त्वमसीति वाक्यस्य बोधजनकतैऽीकृतेऽपि 

अखण्डार्थत्रोधकत्वागीकारेण चित् इव्येतावद्बोधोच्या तद्रोधस्य रारीरस्य 

नैः दाङकं रभष्त्यवाक्य 
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ब्रह्मभावाविषयकलात् न रायीरस्य ( जीवस्य ) ब्रह्मसावाक्घाद्धैः इलयादि त्वम- 

स्यादिश्तिविचारम्रकरणोक्तानेकदोपयुक्तववात् । 

य॒ट्क्त “` दरयति च ~ " यत्र त्स्य सर्वेमत्मिवाभूत् तत्केन क पद्येत ? 

८ वु. ७-५-१५ ) इत्यादिना ब्रह्यातसत्वद्रान प्रति समस्तस्य कित्याकारकफ़कः 

क्षणरय व्यवह्यरस्यामाव इति तदप्ययुक्तम् । यत्र त्वस्याते वाक्ये ब्रह्मात्मत्वद्- 

रिन् व्यवहातमावस्याक्थनात् । पन्तं क्रियाकास्कष्रर्यक्षगसवेन्यवहारम्य॑- 

वोक्तेः- जीकरद्यणोरमदस्यापि कथितन्वाच । तथाहि--पूर्वात्तस्वास्यसहित यत्र 
त्वस्येति वक्थ चित्थम् - 

ठा वाः, त ^ [व ज वः ० 

८ यत्र हि द्रैतभिव म्बति तदितर उतर पक्ष्यति तदितर इतरं जिघ्रति 

तदितर उतर रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर दृणोति तदितर 

इतर मलये तदितर इतरं न्ए्नति तदितर हतर यिजानाति यत्र तस्य स्वैमात्मै- 

वामूत्तत्वेन क पदवेत्तत्केन क जिघ्रेत् तर्केन क रसयेत्तत्केन वममेवदेत्त.केन 
का दरणुयात्तत्यैनः कं मन्वीत तल्कैन कं स्प्ररोत् । तत्केन क विजानीयाचेनेद् सवै 
विजानाति त केन विजानीयात्स एष नेप नैव्यात्माश्ृह्यो न हि गृह्यतेऽरीर्यो 
न हि शी्यतेऽसदगो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिभ्यते विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात् "> ८ तर. ४-५-१५ ) इति । तस्यायथः-- 

निर्विदषचैतन्यमावमान्रस्य मुक्तस्य न विज्ञानादिकमस्तीति वदता 
मायावादिना भते अनिष्टं ग्रसगं वक्तु तस्य न्याप्तिसापेक्षत्वात् व्यातिरेकव्यार्भिं 
तावदाह यत्र दीति - 

यत्र = यदा, दैत~मिन वस्तु, मवति वियते, तत्तदेव, इतरः; पुरुषः 
इतरं = गन्धं, जिघ्रति; तत् = तदा इतरः = पुरुषः, इतर = घट, पक्याते . .... 
तत~ तदा, इतरः पुरुषः इतर विजानाति, '? इति वक्येन यदा दवैतसद्धावः 
तदैव दर्डनादिभोगः इति वश्च्यमाणतक ग्यतिरेकल्याश्चिममिघधाय तस्या हि- 
ब्देन म्रमाणप्रसिद्धतासपदद्यं प्रसंग ( तक ) माह~यत्रयस्याम्वस्थाया 
{ˆ अविदयानिव्तिरूपायां मुक्तौ ) अस्यज्ञानिनः सव-~कारणा्टेक आस्मेवा- 

मूत्-आक्रव्या्तरकण नभूत; तत्-तस्यामवस्पायां, केन = कारणेन, क~ 
-विघयनजित्रेत् ८ गन्धादिज्ञानं न स्यात् एवमेव तत्तस्पदाथैनिध्रयकज्ञानं न 
स्यात् ) येन परमात्मना इद स्वै, विजानाति ( जीवः ) तं वक््यमाणमूर्तामूर्व- 
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विठक्षणत्वानीर्यलादिगुणयुक्तं परमाव्मान; केन विनानयित् स एप आत्मा 
इति मन सूर्तन इतिन अमूर्तं न अगृह्यः साक्ल्येन न्नानाविपयः हि 
यरमात् न गृच्त व्रणेन, अङरीर्यः = अनादयः हि = यस्पात् न रीयते, 
असगः-असंवन्धः हि-~यस्मात् न सञ्ज्यते अभसितः-अब्द्धः न व्यथते न 
रिष्यति उति तथा अरे विज्ञातारं आत्मान केन विजानीयात् इति ( गघादिङ्ञानं 
अरीयतवादिगुणविरिष्टपरमात्सल्ञान स्वात्मन्ञान च न र्यात् त्रमात् गन्वादिज्ञाना- 
मावस्य परमात्मज्ञानामावस्य स्वात्मन्ञानासावरय चानिष्टेन; ( ग्रनाणविरुद्धवेन) 
नागीकार्य गन्धादिज्ञानामावपरमात्मन्ञानायावस्वात्मज्ञानाभावादिकम् । अतः म॒क्तौ 

आत्मातिस््ति किन्िदपि नास्तीति न वक्तव्यभिति | मोक्षे ज्ञानामावादययगीक्- 
दैतमत निरकसोतीय श्वतिरिति जमतः भिथ्याल्वविपये वा जीवस्य व्रह्मात्मलदरखने 
चा, द्रने सति क्रियाकारकपख्छक्षणन्यवहारामवे वा, विद्याविषये दरनादि- 

ल्प्य विङेपदिन्नालरयासंवि व] विदादस्थाया कटखमोक्तलानिवासर्णे वा प्रमाणं 

भवितुं नाहतीति । 

स्दनाय्ये दङ्कराव्चार्यैः एतेपा विपये “ यत्र हि द्वैतमिव स्वति 2... यत्र 
त्वस्य सर्वैमात्मेवाभूत् › इति श्वद्युदाहरणमयुक्तम्-। 

न च यद् मोजनं कृत स्यात्तदा तृषि स्यात् तृप्त्या नैव मान्यम् अतो 
मोजन न कतेन्यम् इति अस्माक तप्तेरिशचेन यथा वक्तुं न शक्यते तथा 
{विद्यावस्थायां ( मोक्ष ) गधादिज्ञानामावपसमात्मज्ञानामावस्वज्ञानामावदिः 
अस्माकं (अद्रैतिना ) इष्टलवेन मोक्षे आत्मातिरिक्त किष्चेन स्यात्तदा 

गन्धादिज्ञानं, येनेदं सवं विजानाति तस्य परमात्मनो ज्ञानं; स्वज्ञान च न स्यात्| 

गन्धादिज्ञानायमावो नैव युक्तः! अतस्तज्ज्ञानमात्मातिरिक्तमंगीकरणीयमिति वक्तु 

न राक्यते । -युष्पदीयतर्कं अपाचस्यानिष्ठत्वरूपागाभावात्. इति वाच्यम् । 
गन्धादिन्नानाचमावरूपापायस्य अनिष्स्वेन गन्धादिज्ञानामावो नागीकार्यैः । अत 

आत्मातिरिक्तं वस्संमीकरणीयमिति वदतु रक्यत्वात् कथं गन्धादिज्ञानामावस्या- 

निष्टत्मिति चेत् । आपाद्यस्यानिष्टत्वं नाम प्रमाणविरुद्लर ^ म्रमाणगृहीता- 

मावप्रतियो गित्व ) न तु युष्मदनिष्टत्वप् । तच्च प्रमाणविरुद्धत्वरूपमनिष्टत्वं मोक्षे 

धनदज्ञानामावस्य वतैत एव । 
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तथाहि“ अथ यदि गन्धमाल्यलोककासो सवति सकल्पादेकास्म 

नन्वमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते ?? ( छा- 

८-२-& ) 

८८ अथ यदयनपानल्नेककामो मवति संवल्पदेवास्यानपाने समुत्तिष्ठतस्ते- 

नान्नपानरेकिन सग्पनो महीयते ? ( छां. ८-२-७ ) 

अथ यदि गीतवाद्तरिल्लेककामो भवति सकल्पादेवास्य मीतवादित्र 

समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रछोकेन संपन्नो महीयते ( <८-२-८ 

८८ अथ वदि स्रीटोककामो मवति सकल्पदिवास्य लियः समुत्तिष्ठन्ति तेन् 

ख्पैलेकेन सम्पन्नो महीयते 2 ( छां <-२-९ , 

४ यं यमन्तमभिकामो भ्वति य काम कामयते सोऽस्य सकल्पदिव 

समुत्तिष्ठति तेन सन्पननो महीयते ?? ( छा. ८२-१० ) 

८ स यदि पितृन्मोककामो मवति सकस्पदिवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति 

तेन पितृरेकेन सम्पनो महीयते ” ( ८-२-१, 

अथ यदि मातृलोककामो मवति संकल्पादेवास्य मातरस्समुत्तिष्ठन्ति तेन 

मातृल्योकेन सम्पन्नो महीयते 7” ( ८-२-२ ) 

८८ अथ यदि शआातन््ेककामो मवति संकल्पादेवास्य भरातरस्सयुत्तठान्ते 

तेन भात्रखोकेल सपनो महीयते 7” ( ८-२२-२ , 

८ अथ यदि स्वस्टोककासो मवति संकल्पदिवास्य स्वसारस्ससुत्तिष्ठन्ति 

तेन स्वस्रलोकेन सपन्तो मदीयते 2? ( ८-२-४ } 

“८ अथ यदि सखिखेककामो मवति सकल्पदेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति 

तेन सखिरेकेन सम्पन्ने महीयते 7? छां. ८-२३-५ ) 

४ एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीयत्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्पेन 

रख्पेणामिनिष्पयते स उत्तम पुरुषः स तत्र पयति अक्षन् कीडन् रममाणः 

ल्ीभिवी यैर्वा ज्ञातिमिवी 7? इ्याघनेरवर्वेदवक्यैमोक्षे गन्धमाव्यानपान्मीत- 
वादित्रल्ीपितृमातृश्नानुस्सस्यादीप्सितकामनावान् भवति सवस्यापि प्राप्तिर्भवति 
खवैमनुमवति । पर्यटनजक्षणक्रीडनच्लीकमकरमणयानकरणकगमनादिकं स्व 
करोति इति मोक्षे गन्वादिज्ञानस्य वि्यमानत्वबोधनेन प्रामाणिकत्वात् गन्धादि 

कनि ज हि. कि किति किः शि कि देमि सिक केः त्थ कि शिति क (क) क न्मा 
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ज्ञानायमावः प्रमाणगृहीतामावम्रतियोगिलरूपनिष्टत्ववानेवेति नांगकार्यो हि 
गन्धादिज्ञानामावः | अतस्तत्कारणी भूताना जत्मातिस्कतिानां इन्द्रियादीनां वि्या- 
वस्थाया मोक्षेऽप्रि रवीकायैतमेवेतिं इय श्चुतिः मोक्षावस्थायामपि आत्मातिरिक्त- 
वस्तु (दैत ) सद्धाव गमयति । न च स तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणः इति, 
स यदि पित्रृलखेककामो भ्वति इव्यादिश्चतयः संसारदस्थाया कीडादिक वदन्ति 
न तु मक्षे इति कथ गन्धा दिज्ञानस्य ऋी डावर च मोक्षे सत्वसिद्धिसिति वाच्यम् । 
मो्न एव॒ गन्धा दिङ्ञानवत्त्ववोधनात्. | तथाहि ` तथेह कर्मजितो लोकः 
क्षीयत एवमेवाुत्र पुण्यजितो लोकः श्रीयते तय इष्टा त्मानमननुविच व्रजन्त्येतांश्च 
सत्यान् कामास्तेषा सर्वषु लेोकेष्वकामचासे मवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य 
रजन्त्येताश्च सत्यान्कामास्तेपा सर्वेषु छेके कामचासे मवति ? ( छा. <-१-६ ) 
इति राजादिसेवाजनितो व्यकः यथा क्षीयते यथा अग्िहोत्रादिपुण्यचितोपि 
ोकः स्वग।दिः क्चीयते तथा आत्मान = परमात्मने, अननुकिवि = अज्ञात्वा, 
एतान् = परमात्मसम्व्छन सत्यान् कामान् = सत्यकामादिगुणाश्च अज्ञाता 
गच्छन्ति । नेपा परमात्मान्नानिना परमात््युणाज्ञानिना च सर्वेष सोके 
ष्वकामचार मवति ! यै जनाः परमात्मानं जाता एतान् परमात्मसम्बाभ्धिनः 

सत्यकामत्वाद।श्च जात्वा गच्छन्ति तेपा सत्यक्ामल्वादिगयुणविशिष्परमात्म- 
ज्ञानिना सर्वयु रकेषु कामचारो अवतीति अज्ञानिना श्षयफाख्वत््वमुदत्वा 
ज्ञानिना सुक्तानामक्षयफव्छवत्वसुक्तम् । तदेवाक्षयपफख्व्ं स यदि पित्- 
ऱ्ोककासौ भवति सकल्पदिवास्य पितरस्समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृखोकेन सम्पन्नो 
महीयते ? इत्यद्युत्तरवाक्ये | # य॒ आत्मानं यथोक्तटक्षणं परमात्मानं साक्षा- 
ककरतवान् वक्ष्यमाणत्रह्यचयादेसाघनसम्पन्नः सन् तस्स्थान् [ परमासमध्थित्रान् ] 
सत्यान् कामान् साक्षात्क्रतवान् स व्यक्तदेहः मुक्तः पितृरोककामः = पितृदसै- 
नकामो भवति । अस्य सल्यकामत्वादिगुगविशिष्टपरमात्ापसोक्षङ्ञानिनः सडक 
ल्पदिव इ्च्छामात्रादेव पितरस्समुन्तिष्न्ति तेन इच्छितेन पितररोकेन पितृदरे- 
नेन सम्पन्नः महीयते स्वावरैः पूज्यते वर्धते वा महिमानमनुभवति । एवं मातृ्- 
लककामः श्नातृलेककामः स्वसृरोककामः सखिलोककामः गंधमाल्य- 
त्रेककामः गीतवादिन्नलोककाम सखीखोककाम एवं यदयत्कामः तेन तेन कामितेन 
सम्पनः महीयते स्वावरैः पूज्यते वधते वा माहमानमनुभवति इति चवृतापिति 

६ शकरभाष्यानुसायेर्थोऽयम् । 

९ 
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सोश्च एव गधमाल्यवादित्रादिज्ञानं तथा पितृमात्स्वससख्यादिज्ञानं मवतीति कथ्यते 
इति । 

एवं परं ज्योतिरुपसम्पदेति वाक्यमपि परं ज्योतिरुपसंपद्य प्राप्य रवरू- 

पेणाविभूर्यं [ प्राक्रतदेह परित्यज्य मुक्तो भूता ] स मुक्तस्तत्र पर्येति जक्षन् 
कीडन् रममाणः इति मोक्षे जक्षणादीन् बोधयतीति मोक्ष एव॒ कीडादि- 
बोधनात् । 

रकराव्वार्येरपि स्वकरतत्रह्मसूत्रमाष्ये २ तथा व्रहदारण्यकोपनिषद्धष्ये 
३ छन्दोग्यमाष्ये च स तत्र पर्यतीति वाक्यं स॒ यदि पितृखोककामो भवतीति 
वाक्यं च मोक्षावस्याप्रतिपादकमिति स्पष्टसुक्तम् । तथाहि तद्राक्यानि- 

८ परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन खूपणायिनिष्प्यते यः स कि परस्मा- 
दाठममनः प्रथेव भवद्युताविभागेनैवावतिष्ठत इति वीक्षायाम् ° स तत्र पर्येति । 
( ८-१२-३ ) इत्यधिकरणाधिकतव्यनिर्देरात् " ज्योतिरूपसम्पच › [ छा. < 
१२-३ ] इति च कतकमेनिर्देदादेदेनैवावस्थानामिति यस्य मतिस्त ब्युत्पादयत्य- 

विभक्त एव परेणातमना सुक्तोऽतिष्ठते 7 ( र. सू. ४-४.४ ) इति माष्यवाक्येन 
मोक्षावस्थायां भेदेनैवावस्थानं बोधयतीत्युक्तमु । न चास्य रङ्करमाष्यस्य पूरथपक्ष- 
वाक्यत्वात् कथं शंकसाचार्यँरिदं वाक्य मोक्षावस्थाप्रतिपाद कमिति स्वीकरृतमिद्युच्यते 
इति वाच्यम् । सिद्धान्तेऽपि मेदनिर्देरास्तु अम्देऽप्युपचयैते इति वाक्येन स तत्र 
पर्येतीति वाक्यस्य मोक्षावस्थाया मेदप्रतिपादकत्वं स्वीक्रत्य परं स्वमताप्रहेण मोक्ष 
भेदनिर्देखः ओपचास्कितया नेय इद्यक्तम् । 

तथा “ अत एव च जक्षणादिसंकीतेनमपि दुःखासावमात्राभिग्रायं स्तुत्य- 
थमात्मरतिरितव्यादिवत्. । न हि मुख्यान्येव रतिक्रीडामिथुनान्यात्मनि राक्यन्ते 
वणयि द्वितीयविषयलवात्तेषाम् ” ( तर सू. रा. 9-४-६ ) इति वाक्येन स तत्र 
पर्येति जक्षन् कन् रममाणः सखीमिव यानैक ज्ञातिरभरवैत्यादिवाक्य मोक्षे 
ऋडनादिकं क््तीति स्वीकृत्य अज्ञजनमोहनाय वा स्वमतामिनिवरोन वा कीड- 
नदेष्ठितीयवस्वुसपिक्षत्वान्मोक्ष द्वितीयवस्तुनोऽमावात् म्षणक्रीडादिक दुःरवामाव- 
मात्रकिषियतया योजनीयम् इल्युक्तत्वेन इदं वाक्यं मोक्षावस्थां प्रतिपादयतीत्यत्र न 
पवादोड्देतिनाम् । 

मोक्षे आत्मातिरिक्तं द्वितीयं वस्तु कविते इति दैतिनः, न विधत 
इत्यदरैतिनः । एतद्विचारस्यैव प्रकरान्तत्ेन मोक्षे द्वितीयवस्तु नास्तीति 
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सिद्धवच्कधनमनुपपन्वमेव । स यदि पितृलोककामो मवति? ` सोञ्छ्युते 
सवान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ‡ ( तै. २।१ >) इत्यायनेकश्चत्यदिवक्यैः 
मोक्षि द्वितीमवस्तुसिद्धेः । न चैतेप्रा वाक्याना मोक्षपरत्वामाव इति वाच्यस् । 
‹ जक्षन् ऋीडन् रसमाणः › स यदि पितृलोककामो भवति ? ‹ सर्वान् कामान् 
समदते इत्यादिश्तिम्यो मोक्षे घुखं सवेमिति › ( व्र. चा. मा. ३-९-८८ ) 
इति भाष्यवक्यिन सोक्षे भक्षणक्रीडापिवृदद्येनाष्कं सिध्यति : इद्युक्त्वा 
स्वमताग्रहेण मोक्षे ज्ञनकारणाभयविन ज्ञानं न समवतीति कथयित्वा तर्हि 
{ मक्षणक्रीडापिवृदरनायनङ्षैकारे ) जक्नन् कऋ्रीडन्नित्यादिश्चतिविरोधोऽस्वे्यत्व 
इति चेत् इति वाक्येन मोक्षे जक्षणादिपग्रतिपादकश्चतिवियेधमाराक्य “ सवी 
त्म॑कलते यथा प्राप्रानुवादिलात् मुक्तस्य सवीत्मामवि सति यत्र क्वचिदोगिषु 
देवेषु वा जक्ष्णादि प्राप्न तद्यथा म्राप्नमेवानू्यते तत् तस्यैव स्कीत्ममावादिति 
सवीत्ममावमेक्षस्तुतये ? [ व्र. छा. ३-९ } इति वाक्येन सक्तस्य स्वतो 
जक्षणाचयमावेऽपि सवौत्मस्वरूपत्वात् ( ससरिभिरभदात् ) ये योगिनो देवा वां 
अमुक्ता जक्षणक्रीडादिर्वः वुवेन्ति तदभदान्सुक्तस्य मुक्तोऽपि जन्षणक्रीडापित्- 
ददीनादेमानिति मोक्षस्तुतये कथ्यते इति समाधानयुक्तं शकराव्चार्यैः । एवं च 
जप्षन् कीडन् रममाण इति श्वुतिः मोक्षे मुक्तस्य जक्षणक्रीडापितृदर्शना्कं 
कथयतीत्यत्र विवादामावेड्धैतिनाम् । पतु यदुक्तं योगिि्दैवैवौ अभेदान्मुक्तस्य, 
देवादिकतैकजक्षणादिकं सक्तस्य कथ्यते इति तदसंगतम् । अद्रैतमतविरुद्धत्नात्। 
तथाहि मुक्तस्य सवौत्मसावो नाम सर्वैर्विदिष्टयोगिसिरदैवरवा अभेदो वा ुद्धरवा । 
नाचः विदिषिर्यागिमि्दवैवा अद्रैतिना मते सुक्तेन पेक्यानगीकारातत् । न द्वितीयः । 
द्युद्धाना देवाना योगिना वा ऋीडाद्यभवेन तदभिनचस्य जक्षणक्रीडादिकयन- 
मद्वैतमतविरुद्धम् । किच संसरि वियमानं जक्षणक्रीडादिकं अद्रैतमते इष्टं वा 
दुष्ट वा । इष्टं चेन्मोक्षे इष्टक्रीडायमावेन इष्टाधेवातकलत्वान्सोक्षो नयिक्षणीयः 
स्यात् । दुष्टत्वे मोक्षे देवादिनिष्ठद्ष्टजश्षणादिप्रापकदेवादितादास्म्यस्यानिष्टत्ेन 
मोक्षस्तुतिनस्यात्, प्रुत निन्दैव स्यात् । अतोऽनिष्टं देवादिनिष्ठजक्षणादिकम् । 
मुक्तस्य स्रत्मभावात् अनूवते मोक्षस्तुतये इत्युक्तिरयुक्तेैव । 

क्त्वि मुक्तस्य सवातमममावे सति यत्र कचिोगिषु देवेषु वा जणक्षादि 
प्राप्तं त्यथाग्रासरमेवानूचते तत॒ तस्यैव सर्वात्ममावादिति सर्वातभावमोक्षस्तुतये 
{ वर, शा. मा. ३-९ ) इति रोकराचार्याक्तिर्युक्तव | - 
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 यथाप्राप्नदुवादित्वे दुःखित्वमपीति चेत् योग्यादिषु यथा्राप्तजक्षणादिवत् 
स्थावरादिषु यथाघ्राप्रटुःखित्वमपीति चेत् ” (च. शा. मा. ३--९) इति रकरा- 
चार्योक्तदिदैव ससारिणि ये ये दोषाः दुःखादयस्तेषा सर्वेषा मोक्षे सक्तस्य प्राप्त्या 
स्वस्वकृतदुष्टकमजन्यदुःखादि यक्किचिदनिष्टयुक्तससारपेक्षया मोक्षे स्वैक्रतदुष्ट- 
कमैग्रयोज्यटुःखादिसवीनिष्टम्रसंगेन मेक्षस्याद्यन्तहेयत्वग्रिः । तथा च मोक्षः 
कैरपि नपेश्ष्यो म्बेदिति मोक्षे ससारिनिष्ठभक्षणादिक सर्वात्मभावनिमिन्तं 
तिष्ठतीत्युक्तिरसंगतैव । 

न च स्थावरनिष्ठटुःखित्वादीना मिथ्यात्वात् न मुक्तस्य वस्तुतो दुःखिल- 
मिति वाच्यम् । योग्िवनिष्टजक्षणक्रीडनंदादीनामपि मिथ्यातेन स॒क्तरय मोक्ष 
अवक्तन्यत्वात् । “ मिध्याभूतस्यापि योगिनिष्ठजक्षणक्रीडाश्ीरमणादेः इष्टेन 
मोक्षस्त॒तये युक्तस्य वण्थवे दुःखदेस्तु अनिष्टेन गे्स्यातिहयीनत्वप्रापेः न 
मोक्षे वण्यते 7 इति आनदगियुक्तिरप्ययुक्तैव 1 संसारिगतदुःखदेरिव संसारिगत- 
जक्षणखीरमणदेः तलजन्यसुखस्यापि दैयतेन तत्कथनेन मेोक्षवर्णनायोगात् 

भ क {५ 9 ११५५. ससारसुखस्य हेयत्वामवि मोक्षा कोऽपि न यतेतेति पूर्वोत्तदोषात् । 

तथा च मोक्षे गन्धादिज्ञानस्य पस्मात्मज्ञानस्य स्वज्ञानस्य च प्रामाणिकत्वेन 
प्रामाणिकपरित्यागस्यानिष्टतेन मोक्षे गन्धादिज्ञानाथं तत्कारणमूतानामामाति- 
रिक्तानामंगीकायत्वेन विचावस्थायामात्मातिरिक्ति नास्तीद्द्रैतिभिरुक्तमयुक्तमेवेति 
यत्र चिति वाक्यं जीवन्रह्मणेर्मद् जगतः सत्यत्वमेव बोधयति । 

न 0 

अद्रतिभिरपि ब्रह्मविचाभरणकारैः ' विज्ञातारमरे केन विजानीया "दित्यत: 
पूर्ववाक्ये "येनेदं सवं विजानाति त॒ केन विजानीयात् ” इति जीवात् मिन- 
तया परमेश्वरः किमर्थ प्रतिपायते येनेश्वरेण जीवः इद् सर्वं विजानाति तं 
परमेश्वर केन विजानीयात् इति तदः । तस्मादिद वाक्यं अत्येताभेदवादिनोऽ 
( अद्वैतिनोऽ ) ननुगुणमिति (व्र. सू १।४।२२ ) इति त्रहमसूत्रछाकरमाष्य- 
व्याख्यावसरे यत्र त्वस्येति श्चुतिः जीवन्रह्मणोभदबो धिके्युक्तम् । 

तथा अपेयदीक्षितैरपि न्यायरक्षामणौ-“ एवं जीवे परमात्मनि च प्राक्ः 
्रस्ततेऽगीकृते ‹ येनेदं सवे विजानाति त च केन विजानीयात् › इत्युपसंहार- 

 -वाक्यं येनेति वृतीयातस्य परामश॑नीयं परमात्मानं विजानातेः कतीरं जीवं चासाय 
स्मेजसं मवतिं । जीवस्य ब्रह्ममेदेन प्रस्तुतत्वांगीकारे तु येनेति ततीया अ्रथमार्भे 
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योजनीयेति दाः स्यात् 2 इत्यादिवाक्येन जीवत्रह्मणोर्भदवोधिकेन्युक्तमिति 
नेतद्राक्यं जीवत्रह्यणोरैक्यविपये उदाहरणीय नापि जगतः मिध्यात्वविप्रये । 

न च उभाभ्या अद्ध तिम्या पूर्वपक्षतया उक्त वाक्य संगृह्य येनेति वाक्यं 
जीवव्रह्मणोर्े वोधयतीति द्रैतिना कथनमय॒क्तम् । सिद्धान्त अपेयदीक्षितैः 
^ एवमादौ मध्ये च जीवपसासदस्य जीवविपयत्वमगीकरखैव मेदपन्ने तदुपपादनस्य 
कलु इक्यतेऽपि तस्य त्रह्यविपयत्व सिद्धं कला यत्तदुपपादनाय यलत्नमारस्थितवान् 
सूत्रकारः तन ज्ञायते जीवपरयोरभेद् एवास्य सिद्धान्तः । ‹ येनेद् सर्वै विजनाति 
इत्यस्य योजनाङ्किरोऽपि अद्र तिग्रसतावनयेधार्थत्वान दोषायेव्यारायः? इति वक्येन | 
एवमव ब्रह्मवियांमरणकाररपि “ येनेति तृतीया प्रथमार्थं सविष्यतिं इति वाच्येन 
च येनेति पदस्य य इति प्रथमान्तत्व स्वीकरत्य “ यनेद् स्व विजानाति ? रव्यस्य 
य- = जीदः इद् सव॑ कजिानाति त जीव केन विजानीयात् इति येनेति पदेन 
जीव एव ज्ञानक्ठरैतया वध्यते, न तु ब्रह्य जीक्कतैकज्ञानक्रणतयेति } अस्य 
वाक्यस्य यथा अयेदाविष्द्धता तथा अभ॑स्य कथितत्वात् इति वाच्यम् । अभेद्ा- 
विरद्धतया अश्कथनस्यास्मवात् । ताम्यामेवाभदाविरुद्धतया योजनस्य छडकःरत्व 
भेदपरतया योजने छ@दासावः ( समजसः ) इति तथा अथैकधनस्य अयुक्तताया 
वणैनाच्च | तथाश्रकथनस्यासमवस्त्विव्थम् । “' यत्र वा सवमात्मैवाभूत् तत् केन् 
कै जिष्रत् केन क॑ पद्येत् तत्केन क विजानीयात् । येनेद् सव विजनाति । ते 

च केन विजानीयात् ¦! यपर नेति नेत्यात्मा गृह्यो न हि गृह्यतेऽयीर्यो 
न् हि शीयतेऽसगो न हि सज्यते असितो न व्यथते न रेप्यति । विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात् ? (त्र. ४-५-१५) इति वास्यम् । तस्य चद्धतिमतरीत्या 
अथः | 

अविद्ायामेव सत्या क्रियाकार्कफट्न्यवहारो न ब्रह्मविदः । यत्र = 
यरया विचावस्थाया सव॑ आ्मेवाभूत् आत्मव्यतिरिक्त नास्ति; तत् = तद्, 
केन = ध्यणेन्दियिण, क = गंधं जि्रेत्.; केन = चक्चुषा क = रूपादिकं पयेत् 
केन = श्रोत्रेन्ियेण; क = इाब्द चुणुयात् › इति गधादिङज्ञानानि निषिध्य इतर- 
ज्ञाननिपेधाथं प्रवत्तं येनेदं सर्वं विजनाति त केन विजानीयात् .-. विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात् › इद्युत्तसरवाक्य - तस्य च येनेतिपद् प्रथमाततया विपरिणम्य 

¦ = जीवः इदं सवै विजानाति त जीवं केन विजानीयात् विज्ञातार = जीवं केन 
विजानीयात् इति । स वचार्थोऽसंमावित । तथा हि येनेद सर्वं विजानाति त केन 
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किजानयिात् .- --- विज्ञातारमरे केन विजानीयाद् इति वाक्ययोम॑व्ये “स 
एप नेति नेत्यात्माऽगृह्मो न हि मह्यतेऽरीर्यो न हि रीयतेऽ्गो न सञ्ञ्यतेऽ 

{सिता न व्यथ्ते न रिप्यंत्ति ; उति वाक्यमस्ति । तथाच येनेद् सर्व 

विजानाति त च कैन विजानीयात् स एप नेति नेत्यात्सा गर्यो न हे गृह्यतेऽ 

सीर्यो नहि शीर्यतेऽसगो नहि सज्तेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञाता- 

रमरे केन विजानीयादिति समग्र वाक्य तत्र स एप नेति नेति आत्मा 

अगृह्यो नहि गृह्यतेऽरीर्या नदि रीर्यतेऽसगो नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते 
न रिष्यति इति वाक्यरय तु सः एषः आत्मा परं ब्रह्म नेति नेति-सवेधरमरहितः 

अगृद्यः ज्ञानाविपय दहि यस्मात् न गृह्यते अरीय॑ः हि यस्मात् न रीयते असगः 

न हि सज्व्यते तथा असितः अवाह्यः न व्यथते न रिष्यति हिसा नाप्यते इति 
अहैतमतसव्याऽपः । तथा च ' सर एप नेति नेति ` इति वाक्यस्थाम्या स एप इति 
पदाभ्या पखत्रहौव ब्राह्म न जीव. तस्य नेति नेतीव्यादिवाक्योक्तसर्वधम निपरेधादी- 
नामयोगात् 1 एक्वाक्यघटकयत्तच्छन्दयो: एकाध॑कलेन स एप नेति इति वाक्यो- 
क्तेन स इति इब्देन परब्रह्मणः प्रहणि यच्छब्देन परमात्मन एव ग्रहणं कतैव्यम् । 
अत एव ब्रह्मविद्यासरणकारे; अपयदीक्षितैरपि येनेति यच्छब्देन परमासमग्रहणं 
स्वरसमिच्यक्तम् । एवं च येन परमात्मना इद सर्वं विजानाति त परमात्मानं केन 
विजानीयात् इति भदानुकूखथं एव स्वीकायौ नतु येनेति पदस्य यः इति विमक्ते- 

विपरिणाम कत्वा यः जीव इत्यः न स्वीकार्यः । उत्तरवावयस्थेन स इति रब्देन 

जीवस्यैव ग्रहणापत्या तस्मिन् नेति नेव्यादयुक्तसवेध्मनिषेधायोगात् । विभक्तिविपरि- 
प ग 

णामा दिङ्िदराकर्लात् । येनेति वाक्यस्य जीवज्ञाननिषरेघकलवे स्वीक्रते विज्ञातारमरे 

केन विजानीयात् इत्यस्यापि जीवज्ञाननिपेधकत्वस्य वक्तव्यतया पौनस्क्त्यापाताचच । 

न चद्धैतप्रस्तावालुरोधिलात्् अगतिकागतिकतया पौनस्क्व्य विभक्तिविपरिणामा- 
दिङ्केछोऽपि सह्य इति वाच्यम्. । अस्यासुपनिषदि अन्यत्र कुत्रपि वा 

अद्वैतग्रस्तावस्यामावात् । 

तथा च येनेदं स्वं विजानाति त केन विजानीयात् इति वाक्यं येन परमा- 
त्मना इदं सव विजानाति जीवः तं परमात्मानं केन विजानीयात् इति एकन्ञान- 

क्रियाया परमात्मनः करणवत्य जीवस्य कतरैत्वस्य बोधकतया धिज्ञातार स्वात्मानं 
( जीवं ) केन विजानीयादिति प्रथगुक्द्या च जीवस्य परमात्मना भेदबोधकमेव । 
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अभेदवादिनामद्वैतिनामनयुगुण ८ विरुद्धमेव ) उदं वाक्य इति ऋऋह्यविचाभरणकारै- 
रपेयदीक्षितेरुक्त युक्तमेवेति । 

विकज्ञातारम केन विजानीयादिति वक्यं मोक्षेऽपि जीवस्य विज्ञातारभेति 
प्रदेन विन्ातृत्व ( जानक ज्ञनाश्रयत्यं ) वक्तीति मोक्षे जीवस्य ज्ञानमगी- 

करयमेव ! न च चिक्ञातारमिति पदेन जीवस्य भूतपूवैगत्या विज्ञानकर्तख- 
म॒च्यते न तु मोच इति ₹ंक्साचार्यँ स्वमाप्ये उक्तमिति वाच्यम् | राक्रर्चार्थैस्तथः 
उक्त्वेऽपिं जिक्ञ।तारभिति पदेन तथा अप्रतीत्या राव्दाधरैखासवेन स्वमताभिनि- 
वेदासुच्कतेन च उपे्षीयत्रात् । 

दाङ्कराचाय-अनदगिरि-वार्िककार-सुरेधसादिमिः यत्र तस्य सर्वमाल्मै- 
वाभूदति वाक्यस्य पू क्दिभानं यत्र हि द्वैतमिव मवति इति वास्यं द्वैतप्रपचस्य 
णारमा्थकल वेध्यततीद्युक्तं च । विङेपकिचारः वाक्यन्वयाधिकरणे कृतः 

तत्रेवान॒सन्धेयः । तथा च ‹ ददयति च ' “ यत्र त्वस्य सवेमात्पैवाभूत् › (तत्केन? 
च पर्येत्" ( व. ४।५। १५) इत्याटिना ब्रह्मात्मवदर्दीन प्रति समस्तस्य करिया- 
कार कःप्ख्टक्षणस्य व्यवहागश्त्यसाव, न चाय व्यवदहारामावोऽवस्यावरिपनिवद्धोऽ 
सिघधीयत इति युक्तम् । तच्वमसीति बह्मात्मभावस्सानवस्याविंरोषनिवधनवादिति 
राङ्करो क्तेरयुक्तैव ।1 यत्र तस्येति वाक्ये ब्रह्मात्मत्वदरीं जीवव्रह्माभेदे नोक्तः 
ज्ञानी ] तरय क्रियाकारकफटक्क्षणन्यवहारामावोपि नोक्तः | 

क्रेयाकारकररखक्षणन्यवह्यासमावस्याटक्तलेन तस्य व्यवहारामावस्य 
अवस्थाविरोप्रनिवद्भव्वशका सुदूरमपास्ता । ‹ त्तमसि ? इति वाक्यं बोधमेव 
न जनयति इव्यटैतिमिसुक्तत्वेन तुष्यालितिन्यायेन बोधजनकत्वागीकारेऽपि चित् 
इति चिद्धिषयकामेदा्यविपयक्रबोधजनकत्वस्यादैतसिष्यादिप्रथक्राद्धः स्वीकरतव्वेन 
न्च तेन वक्येन ब्रह्मात्मत्व ( जीवनब्रह्याभेद ) प्रतीतेरेवाजननेन “° ब्रह्मात्ममाोवस्य 
अनवस्थाविशेषनिवरधनत्वा"दिव्युक्तिरप्ययुक्तैवेति । 

‹ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह॒ नानेव पस्यति ` (ब्र. ४-४-१९ ) 

इति च भेदद्टष्टिमपवदन्नेवैतदरैयति इ्युक्तिरप्यसगतैव । अस्याः श्वुतेभददष्टयप- 
वादकत्वामावात् । इति पूवमेव दर्दितम् । 

यदप्युक्तम् ° न॒ चास्मिन् ददने ज्ञानान्मोक्ष उपपद्यते....सम्यगज्ञाना- 
पनोच्स्य कस्य चिन्भि्याज्ञानस्य संसारकारणवेनावगमात् इति तद पि तुच्छम् । 
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संसारस्य सिध्याज्ञानकच्पितववेऽपि कथ ज्ञनेन निव्रत्तिः ( संसारः अज्ञानकल्मितो 
भूयात् । तथापि कय ज्ञानेन निद्राति; ) इति डकाया यथा ज्ञानस्य विरोष्यज्ञान- 
निवर्वकत्स्वाभाव्यात् ज्ञनेनाज्ञाननिवृत्तौ अज्ञानकलत्पितः ससारोऽपि निवतेते इति 
उच्यते उदधैतिन-तथा ^ सेतुं चष्ट समुद्रस्य ब्रह्महत्या व्यपोहतिः इत्यादिव्रमणेन 

अवगतब्रह्मह त्यानिव्तैकत्वस्वमाववतो सेत॒ददनदेः सत्यमूतरय ( सेलज्ञाना- 
कल्पितस्य ) अपि ब्रह्म व्यादेर्निवतैकत्वन् सत्यभूतस्यापि प्रकृतिवधस्य निवृत्तेः | 
< पृथगात्मानं प्ररितारं च मत्वा जुष्टस्ततरतेनारतव्वमेते ? इति श्ुत्याञ्चगतवध- 
निवतेकल्वस्वमाववता प्रेरकतल्वाभिनत्वादिना ज्ञातेन परमात्मना उपपत्तेः । रके 

अद्रैतमत एव तरैकाल्किनिपेधग्रतियोगिनः ( काच्च्येऽप्यसतः ) बन्धस्य संसारस्य 
नि्वात्तिः [ ज्ञानानन्तरकाटीनः अभावरूपो ष्वसः ] नेवोपपद्यते । ( कदाचिद्िव- 
मानस्यैव वसः ) न हि कद्प्यवियमानस्य इाराविषाणादेष्वसः । 

(वि ति 

८ न विरोधो न चोत्पत्तिनै बद्धो न च साधकः | न सुमु्चुनवै मुक्तः 
इव्येषा परमार्थता ? इति गौडपादकारिकायां तथा “न निरोधः निरोधन निरोधः 
ग्रख्यः ( नादाः ) उत्पात्तिजेननं वद्धः संसारी जीवः साधक ˆ` सुसुश्चुः मोचना्थी 
मुक्तः विमुक्तबधः उत्पत्तिप्रख्ययोरमावात् । बद्धादयो न सन्ति कथमुत्पात्ते- 
ग्रख्ययोरभावः इति उच्यते द्वैतस्यासचात् -सतो हथयुत्पात्तिः प्रख्यो वा स्यात् 
नासतः दाराविषाणदेः 2” इति तदृनव्याख्यानराङ्क स्माष्ये च बन्धादीनामस््वात् 
बन्धध्वंसादीनाममाव एवोक्त इति न तु बन्धस्य सत्यत्ववा दिद्वैतमते परमात्मज्ञानात् 
ग्रसादद्वास मोक्षः न ( वेघध्वंसः ) संमवति इति श्चुत्यादिप्रमाणसिद्धव्वात् । 

एतन उमयसत्यतायां हि कथमेकतज्ञानेन नानावज्ञानमपनुयते इत्युच्यते 
इत्युक्तिरपि परास्ता । असत्यस्य बन्धस्य रादाविपाणादिवत् ष्वंसासंमवस्याद्रैति- 
भिरेवोक्तस्वेन सत्यस्यैव ध्वंस इत्यगी कायत्वात् । 

नन्वेकलवैकान्ताम्युपगमे (१) नानालामावात् प्रव्यक्षालौकिकानि प्रमा- 
णानि व्याहन्येरनिर्विषयलात् स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि (२) तथा विधि- 
ग्रतिषेधदाख्रमपि मेदापेक्षत्वात् तदमव व्याहन्येत ८३) मोक्षराखस्यापि 
रिष्यासित्रादि मदपेक्षत्वात् तदभवे व्याघातः स्यात्र ८) कथं चनरतेन 
मो्षशाच्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपप्यते इति वाक्येन ब्रह्मातिरि- 
क्तदितीयवस्लनंगीकारे अबाधितासंदिग्धाधेज्ञानसाधनत्वरूपप्रमाणरक्षणामावात् 
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सर्वपामप्रामाण्य प्रसव्यते इति यदुक्त शाकराचर्यैः तत्सत्यमेव ! * तमेवं विद्वानमृत 
इह भवति › इत्यादिमोक्चशाखमपि परमात्मज्ञानं मोक्षसाधनमिति वोधक 
रिष्यरासितङ्ञेयज्ञानमोक्नादिद्धितीयवस्तुसपेक्षमप्रमाण प्रसव्येत । उ्योतिष्टोमेन 
स्वगैकामो यजेत इति विधिना यागस्व्गयागोदेद्यदेवतायागकत्रादिमेदसपिन्षम- 
प्रमाण च व्रसञ्येत । * न सुरा पिवेत्: ‹ न परदारान् गच्छेत् ? इत्यादिनि- 
चेधरालाण्यपि अप्रमाणावि प्रसज्येरन् । कथ चाचुतेन ( नास्ति नासीनं सविषप्य- 
तीति काड्िकिनिरेधब्रतियो गिरूपमिध्याभूतेन = कदाप्यसता ) आद्यैकत्व- 
ग्रतिपत्तिः स्यात् 1 आन्भैकत्वग्रतिपत्तेरेवाभवे अग्रतिपयमानस्य आत्मैकःत्वस्य 
सत्यत्व वा कथ र्यात् इत्यादयो दोपा अहैतिमते वच्ेपा्धेता एव. [ दुष्परिहरा 
एव | 

एतदोषपरिहिासयथ यदुक्त दाङ्राचार्यैः-- 
अत्रोच्यते नैपदौपः सवैन्यवद्ाराणा प्राच् ऋऋह्यात्मताविक्ञानात् । सत्यत्वो- 

पपत्तेः । स्वप्नन्यवहारस्येव प्राक प्रवोधात् । यावद्धि न सत्यात्मैकत्वगप्रतिपत्तिस्ताव- 
त््रमाण्रमेयफलटक्षणेषु विकारप्वन्र॒तच्वनुद्धेन कस्यचिदु तप्यते विकारानेव सहं 
ममेत्यविचययात्माव्मीयेन सतिन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते । स्वामाविकीं ब्ह्मातसता 
हिता तरमाद्याग््रह्मात्मताव्रतिवोधादुपपनः सर्वो छखौकिको वैदिकश्च 
व्यवहारः यथा घुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उचावचान् भावान् पद्यतो 
निथितसव प्रवयक्षामिमत विज्ञान मवति प्राक् प्रबोधात्, न च प्रलक्षामासाभि- 
म्रायक्तत्काटे मवति, तद्त् ? इति तदत्यन्तमयुक्तम् । अनेकदोपयुक्तत्वात् तथदहि-- 

सवैव्यवहाराणा नाहि नासीन भविष्यतीति तरैकाल्कनिपेधप्रतियोगिव्वं 
वदताम्दरैतिना मते प्राग्रह्मास्मताविज्ञानात् सत्यत्वकथनमयुक्तम् । नासीदिति 
पूवैकारे सच निषिध्य बरह्मात्मताविज्ञानात् पूक॑काठे सखोक्तेः व्याहतत्वात् ! 

स्वाप्रन्यवहारस्येव प्राक् ' प्रबोधादित्थुक्तिरप्ययुक्तैव । दृष्टान्तासमते 
स्वाप्रपदार्थाना ““ स हि कतौ 7; इ्यादिश्चतिभि. ईश्वरक््ततवोक्तेः सत्यत्वात् । 

राङ्कराचायौः स्वक्रतप्रन्े “स्वक्नव्यवहारस्येव प्राक् प्रबोधात् स्वप्नवन्मिध्या? 
इत्यादिवाक्येन स्वप्नपदा्थाना भिध्यात्वं प्रतिक्षणमाट्ः तत्र तत्र सत्साधना 
मासांश्च प्रददोयामासुः अतः स्वाप्नपदाथीना मिथ्यात्वे ये युक्त्यामासाःग्रदर्दिताः 
तेषां आमासतां प्रददयं स्वाप्नपदाथौना सत्यतां ग्रमणेन प्रदरीयिष्यामः । तथाहि 
«४ स्ये सृष्टिराह हि (ब्रह्म. सू. ३।२। १) 
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स यत्र प्रस्वपिति (व्र 1३1९) इत्युपक्रम्यन तत्र रथा स्थयोगां 
न पन्थानो मवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथः खंजते (त्रु. ४।३। १०) 
इत्यादि तत्र संडायः कि प्रबोध इव स्वप्रेऽपि पारमाधिकी सृष्टिः आहोसेन्मा- 
यामयीति तत्र तावच्प्रतिपचते संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति ..... . तस्मिन् स्ये 
स्थने तथ्यरूयैव सष्ठिमवितुमहेति कुतः यतः प्रमाणभूता श्वुतिरेवमाह ˆ जथ 
स्थान रथयोगान् पथःसृजते ( व्र. ४।३।१० ) इत्याद सदहिकर्तति चेपसदहारात् 
एवमेवावमम्यते (१) उति वक्येन. । 

अपिं चैके राखिनः अस्मिन्नेव सव्ये स्थाने कामाना निमतारमात्मानमा- 
मनन्ति ‹ य ए सुरेषु जागतं काम कम॑ पुस्ये निर्मिमाणः ( क. ५-८ ) इतिं 
पुत्रादयश्वात्र कामा अभित्रयते .. .. ज्ञ चैन निम।तारं प्रकरणवाक्यदोप।भ्या 
प्रतीमः प्राज्ञस्य हि इदं प्रकरणम् | ' अन्यत्र धम।ठन्यत्राधमौत् ? (क. २।१४) 
इत्यादि तद्विषय एव च वाक्यदोपेऽपि । ““ तदेव क्र तदूब्रह्म तदेवामतपुच्यते । 
तस्मछटोकाः श्चिताः सर्वे तदु नाव्येतिं कश्चन ?' (क. <) इति प्राज्ञकर्त॑का च 
सृष्टिः तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा स्वप्ाश्रयापि सरिभवितुमह ति. - . 
तस्मात्तथ्यरूपैव सव्ये सृष्टिरिति वाव्येन च श्वुद्यादिश्रमाणानुकूर स्ये सृष्टिराह 
हि निमातारं चैके पुत्रादयश्वेति सूत्राभ्या्रक्त स्वाप्नपद्भस्य पारमा¶कसव्य- 
त्वरूपं अ पूवपक्षत्वेन स्वीकृत्य ‹ मायामात्रं तु का््स्येनानाकिव्यक्तस्वरूपत्वात्? 
(व्र सू. ३-२-३) इति सूत्रं सिद्धातसूत्रभिति मत्वा तस्येत्थ व्याख्या चक्रुः 
राङ्कराचाय।: । तु खब्दः पूवैपक्च व्यावर्तयति । नैतदस्ति यदुक्त सं्येसष्टिः 
पारमा्िकीति, मायैव स्ये सृष्टिः न पस्मार्थगघोप्यस्ति । कुतः कारत्स््यनानमि- 
न्यक्तस्वरूपव्वात् | नहि काल्सन्यनपरमाश्वस्तुधर्मण अभिव्यक्ठः स्वप्नः कारत्स््यं 
नाम ( १ ) देदासम्पत्तिः (२) काल्सपात्तिः ८३) निभित्तसपा्तेः ८४) 
अवाघश्च । न हि परमाध॑वस्तुविषयाणिं देगकान्निपित्तानि अवावश्च स्वत 
समान्यन्ते तथाहि- 

( १) न तावद् स्वप्ने स्थादनामुचतो देरस्संभवति न ह सव्रते देशे 
रथादयोऽवकाद्यं ख्ेरन् । 

( २) कारुसम्पत्तिरपि नास्ति काट्विसंवादोऽपि स्वप्ने मवति । रजन्यां 
सुप्तो वासर भारते वर्षं मन्यते । तथा सूतमात्रवातिनि स्वप्ने कदाचिद्रटुवर्षपूगा- 
नतिवाहयति । 
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८ २ ) निमित्तानि च स्वप्नपदा्क्ञानकारणानि स्वाप्नपदार्थनिमाणकार- 

णानि चेति द्विविधानि न तानि द्विविधान्यपि निमित्तानि उचतानि वियन्ते | 

८ १ ) करणोपसहासाद्धे नास्य स्वाप्नपदाध॑स्थाद्धज्ञानकारणानि चक्षु- 
रादीनि सन्ति | 

( रर ) रवाप्नपदाधैनिमीणकारणमपि घटस्य कुटखा इव निमित्तकारणं 
मृदिव उपादानकारण चेति हिविधम् । उमयमपि स्वप्नपदाथनिमाणकारणं 
नास्ति| 

( १) निमेपमाद्वेण र्थाडिनिवरने कुतोऽस्य ८ स्व्द्ष्ः ) साम्ध्यमिति 
निमित्तकारणाभावः । 

८ २ ) रथादिनिमणि उपादानकारणानि दारूणि न सन्ति इद्युपादानका- 
रणाभावः । 

कति भु 

। >> भ ( २ ) एव स्वाप्नपद्शज्ञानकारणच्ष््यचसमावात् निमित्तकारणस्य स्वाप्त 
पदाथेसजनसमथंस्य चाभावात् उपादानकारणदारूणाममावात् स्के न बुद्धये 
कमणि वोचितानि वियन्ते | 

( % ) वाध्यन्ते चैते रथादय रव्प्रटष्टाः ग्रवोघे इति स्वप्रच्टस्य 
ग्रवोधकटे चाधः | स्वन्न एव चैते सुख्मवाधा भवन्ति । स्थोऽयमिति दहि 
कदाचित् स्वे निधारितः क्षणेन मनुष्यः सम्पद्ते मनुष्योऽयमिति निधोरितः 
क्षणेन वृक्षः| 

स्पष्ट चाभाव रथादीना स्वपे श्रावयति शाखं (श्वतिः) न तत्र रथा 

न रथयोगा न पन्थानो मवति; (त्र. ४-३-१० ) इत्यादि । तस्मात् (१) 
स्वाप्नरथादीनामुचितदेखाभावात् (२) उचितकालमभावात् (३) ज्ञानकारणचक्षुय- 
दीनाुपरतत्वेन स्वाप्नपदाथैज्ञानकारणाभावात् (४) निमेषमात्रेण स्वप्तपदार्थ- 

सजजैनसमर्थपुरुषामावात् (५) स्वाभ्रपदाथीपादानकारणदा्वैमावात् ( काष्टामावात् ) 
[६] म्रनोधकाे स्वन्नपदाथाना प्रत्यक्षबाधितत्वात् स्वप्रकाटेऽपि बाधितत्वाचच 
श्रतिनाधितववाच | 

स्वाप्रदरौन मायामात्रं पथ्या तस्मात् स्वा्नपदार्थस्य सत्यत्वं नांगी- 
कारा्हैमिति यच्छकराचार्यैरुक्तं तदयुक्तम् । स्वाभ्रपदार्थस्य भिध्यात्वचोधनपर- 
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तया क्कराचार्थकरृतस्य मायामाललं॑तु कास्स्यैनानमिन्यक्तस्वरूपःवादिति 
सूत्न्याख्यानस्य दुष्टत्वात् । तथादहि-- 

न त्र रधा न स्थ्योगा न पथानो म्वन्त (त्र. ४-२-१० ) इत्यादि- 
दार र्वाप्नपदाथांना रश्मर्दीन। रदप्ने अमाव (वाघ) वोधयतीति यदुक्त 
तत्ताव्दयक्तम् । पद्शम्य वाधौ नामं नास्ति नासन मविप्यतीतिं वध्यमान- 
तरैकाटिकन्िििषटग्रातियो त्वम् | स च कटाप्यसुत एव सस्वति । न पृदैकाल्मातर 
असतः ( प्रागनःवप्रतियोगिनः) सन्वति | विवाह्ानतर जाताना पुणा 
विवाह्ासूव॑मसता प्रागसावप्रतियोगिना प्व्याच्च न्वता इये एुत्रा बाधिता इतिं 
व्यवहारासावात् एवं ताताना पुत्राणा नादानतरयुत्तरवःटे असखमात्रेण वाधि- 
तत्वव्यवहारामावात् । तयाच ¢ न तत्र र्भान स्थ्योगा न पन्थानो भवन्ति अध 
रथान् रथयोगान् पथः सघजते-न तत्लानदा यदः ग्रमुदौ म्वन्ति अधानद।न् 
मुदः प्रसदः सृजते न तत्न वेशाता घुष्करिण्य क्षवन्त्यो मवन्ति अथ वेरातान् 
पुष्करिणीः सवन्ती- सृजते सहि कर्ता ( त्र. ४-३-१० ) इति श्वत तक्र 
तस्मिन् प्रददे, र्था स्थयोजका अश्वा मागौश्च रवप्नात् पूर्वं न भवन्ति 
अविद्यमाना अथ अनन्तरं ( स्वप्नकाठे रथान् अश्वाद्दीन् मार्गाश्च सृजते ईशर 
ट्ति तत्र आनद दसुखविदेपा सुद पुतादिखायनिमित्ता हपौ प्रमुद् प्रकर्षो 
पेता हषी न भवन्ति । अथ अनन्तर स्वप्नकारे आनंदा मद प्रमुद. सृजते 
सष्ठ करोति थर तत्र केनाता पल्वल पुष्करिण्य तडागा क्ञवन्त्यः नद न 
मवन्ति अथ अनन्तरं ८ स्व्नकाठे ) पल्वत्छन् पुष्करिणीनेदी सृजते शशधरः स 
हि यस्मात् कारणात् कतौ सवैकत तस्मात् इति अधपदेन स्वप्नादूवै रथादी- 
नाममावं ( म्रागमाव ) उक्त्वा स्वप्नकाठे रथादीन् सृजते ईश्वर इति स्वप्नकाठे 

स्थादीनायीश्वरख॒ष्टतेन स्तव वक्तीति न तत्र स्था... अथ रथान् रथयोगान् 
सृजते इति श्रुति स्वाप्नसथादीना नास्ति नासीच भविष्यति इति बोध्यमान- 
त्रैकासिकनिषेघप्रतियोगिलरूपमस्ापरप्यायं भिथ्याल न वक्तीति नानया 
शत्या स्वाप्नरपदाथस्य मिध्यात्वसिद्धिः । 

|| इति स्वाप्नपदाथंस्य सिध्यात्वे शकराचार्योक्तिशु तिबाध्यत्वहेतु- 
निराकारणम् | 

स्वाम्रपदाथौः मिथ्या स्वप्नकालेऽपि बाधितत्वात् इति सर्वेषां स्वा्नपदाथीनां 
मिथ्यात्व स्वप्रकठे वाधितत्वोक्तिरप्ययुक्ता सर्मरवाभ्रपदाथीना बाधादडनात् 
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यथा शुक्तौ म्रतीयमानस्जतस्य नेद रजतमिति वाघददरनेन तस्य मिथ्यातरेऽपि 
न॒ अवाधितस्य सत्यरनतस्य धटदेवौ मिध्यालं तथा केषां चित् स्वम 
प्रतीयमानाना पदाथौनां वाधददनेन मिध्यालेऽपि न स्वप्रे दस्यमानसचैपद्ा्थौना 
मिध्याखम् । अन्यथा [ यक्किचिद्रस्तुनः वाधद्खैनमात्रेण सर्वस्य सिथ्यावे ] 
स्वप्ने दृदयमानात्मनोऽपि मिध्यात स्यात् । चुकितिरजतस्य वाधदक्षेनमात्रेण 
अवाधितस्य सत्यरजतादेरपि यिध्यालं स्यात् । वायस्य साधिष्टानव्नियमेन अयं 
र्थः इति पूर्वैजातस्वप्नदरौनस्यानंतर जातेन अयं मनुष्य इति ज्ञानेन तदनतरं 
जातेन अय बक इति ज्ञानेन च पुरोवर्तिनि प्रतीयमानरथत्वमनुप्यत्वादीना वाधेऽ 
पि वाधविशेष्यीभूतमधिष्ठानभूत इद् वस्तु न वाध्यते इति तस्य स्वाप्नपदार्थैस्य 
मिध्याल्वासिद्धेः ! न हि वयं ( द्रौतिन ): जाम्रत्काङे वा स्वप्नकाटे वा यच्त्मतीयते 
तत्सव सत्य न मिथ्या उति च्रूमः | र्विंतु यद्प्रतीयते यस्य वाधो नास्ति तत्स्य 
वाधोऽस्ति तन्िथ्येतिं | 

तथा च स्वप्नकाट रथोऽय मनुष्योऽयमित्यादिना ज्ञातस्य रथिः 

ज्ञानेन वाघेऽपि न पुरोवर्तिनः वाधः न वा स्थत्वातिरिक्ताना सर्वेपा वाध इति नायं 
स्वाप्नवाधः स्वप्ने प्रतीयमानस्य सवैस्य असच वोघयति । 

: एतेन वैधम्यौचच न स्वप्नादिवत् > इति सूत्रेण स्वाप्नपदार्थाना सर्वेषा 
बाधकथनात् स्वाप्नपदा्थाः सर्वे मिथ्या इति कस्यचिदुक्तिरपि परास्ता । यस्य 
स्वप्नपदाधस्य वाधोऽस्ति तस्य मिथ्यात्वेऽपि न सवस्य मिथ्यात्वं बाधामावात् । 

सर्वस्वाप्तानां मिध्यात्वविषदयं प्रन्नोधकालीनबाघस्य 
ताङ्कराचार्याक्तहेतुत्वनिराकरणम् | 

यद्चोक्त शङ्कराचार्यः वाध्यते चैते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे इति 
वाक्येन स्वाप्नपदाथौनीं प्रत्रोधकाठे बाधददौनात् मिथ्यात्वमिति तदप्ययुक्तम् ) 
ग्रनोधकाटे स्वाप्नपदार्थाना रथादीनां वाधाददानात्-तयथादहि- 

सुपेसव्यानानन्तर स्वाप्न एवाय रथादिन जागरितं इति हि खद बाधः 
न तु नाय रथ इति यथा कार्तिंकमासे दष्ट चैत्र: केशाखमासे दृष्टः इति कदाचिद्भो 
जायते तदनतर नायं वैराखमासे दृष्टः क्ति कार्तिकमासे इति बाधो जायते स 
नच बाधः न हि चैत्रस्य नास्ति नासीन भविष्यतीति बोष्यमानन्नैकालिकनिषेध- 
ग्रतियो गिलरूपभिथ्यात्साधको मवति किन्तु कार्तिंकमासवर्तित्वस्यैव बाधकः 
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तथा स्वाप्न एवाय स्यादिः न जप्रत् इति वाधोऽपि स्थादीना जा्रत्काट्बर्ति- 
त्वस्यैव वाधकः [ त्रैकालिकानिषेधग्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वग्राहकः | न तु र्थादीना 

-बाधज्ञान यस्यामतं [ असच ] गृण्हाति तस्यैव बाधक न तु स्वप्नविषयस्य सवस्य 
वाधक वाघस्य साधिष्ठानत्वनियमात् अधिषएठानातिरिक्तस्यैव । अन्यथा नेद् रजत- 
मिति चाधज्ञान इद् पदाधस्यापि वाचक [ असचप्राहक | स्यात् न मवाते च इदं 
-पदाध॑स्यासच्छग्राहकं कितु रजतस्थैवेतिं । 

यटि हि जा्रत्कार नायं रथ इति वाधः स्यात् तदा र्थादौना अमाव- 

ग्रहणात् रथादीना मिथ्यात्वं स्यानाय तथा ( नायं स्थ इति ) वाध इति न 

स्वाप्नपदाथाना रथार्दना सर्वेपा मिध्याल्सिद्धेः- तष्यलिति न्यायेन नायं 

< रथ इति वाधागीकारेऽपि वाघस्य साधिष्ठानत्वनियमात् स्वाप्नरथंस्य बाधेऽपि 

नापिष्ठानस्य स्वाप्नव्रततेदुपद्चस्यतें | 

बाध्यन्पे च॑ते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे › इति राङ्कराचाय।णा र्थादीना 

सर्दैषा बाध्यत्वोक्तिस्यक्तेव । 

इति शङ्कराचार्यक्ठस्वप्नदष्टानां रथादीनां सिथ्यात्ये 

प्रबोधकाले जाधितत्वहेतुभङ्ग : । 

स्वाप्नपदाथीना मध्यात्रे स्वाप्नपदार्धोपादानकारणदार्भमावात् इति 
हेतुक्धनमप्ययुक्त दुष्टात् ( व्यभिचारित्वात् ) मा हि भूत् एकस्य तत्पदार्था- 
पादानस्याभविन अन्येनोपादानेन तत्पदाधस्यामावः ८ मिथ्यात्वं ) | 

रथा हि वहवः ! एकः सुवण।पादानकःः अन्यो रजतोपादानकःः अपरः 
काष्ठोपादानक इति । न हि छुवर्णोपादानक्रारणामावमात्रेण स्थसामन्यामावः 
सिव्यति । सुवणेरूपोपादानामविन सौवणरथस्यानुत्पत्तावपि रजतरूपोपादानेन 
रजतरथोत्पत्तिसखभवात् । एव॒रजत्तरूपोपादानामवेन न रथसामान्यामावः 
सिध्यति सौवणंस्य काष्ठस्य वा रथस्योत्पत्तिसंमवात् ! एवं काष्टरूपोपादानामायेन 
रथसामान्यमिवः न सिध्यति । राजतस्य सोवप्स्य वा रथस्योत्पात्तिसंभवात् तथाच 
स्व्लख्यादिः मिथ्या [ नकाक्िकिनिषेधग्रतियोगी ] काष्टरूपोपाद,नामावात् यत् 
ऋछरूःपरीपादनासाववत् तास्ति इति अनुमातुं नैव शक्यते! सौवर्णस्ये राजतस्थे 
वा व्यशिचसात् । काष्ररूपोपादानामवेपि सौवर्णस्य वा राजतस्य वा रथस्य 
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सत्वात् ! काष्ररूपोपादानामावान् इति हेतुर्व्यभि्वरितलात्् न रथादीनां सर्वेषां 
मिथ्या साधपितुमटम् ( समर्थम् ) | 

ननु  र्थादिनिवैतेनेऽपि कुतो . दारूणि इति शकरमष्येण 
दार्वभावमात्रस्य हेतुत वोधितेऽपि उपादानकारणमात्रामावक्रयन एव तात्पयौन् 
तथा च स्वाप्नरथादयः मिथ्या ( न सन्ति ) दारूपरक्षितोपादानकारणसामान्या- 
मावात् यत् उपादानकारणसामान्याभाववत् तनास्ि [ मिथ्या | यथा शाञ्च 
विषाणभिति अनुमातु शक्यते व्यमिचाराभावादिति चेन दुष्टत्वात् ( हेत्वसिद्धेः )। 
न हि स्वप्नरथादीना उपादानकारणसामान्यस्य ( यक्किचिदुपादानकारणस्यापि ) 
अभावः अन्तःकरणपसिणताना वासनाना ( सस्काराणा ) सात् वासनामिः 
( उपादानरूपामिः ) स्थनिर्माणसंमवाव् 1 स्वीक्रतं हि राङ्कराचार्यग्रभृतिमिर- 
द्ैतिभिः स्वाप्नरादीना वासनाया उपादानकारणत्वम् । तथाहि तेषा वाक्यानि | 
< कथ पुनः सृजते रथादिसाघनाना वरक्षादीनामभवि 2 इव्याराक्य " तद्रासनामात्र 

वेदान्ताद्यन् सरजते वासनामाच्रख्पान् › इति [ व्र. चा. मा. ४-२-१० || 

' वासनामयी सष्टिः चिष्टेति उत्तरमाह उच्यते इति [घ. शा. 

आनद ० ४-३-१० | 

यथा तु जग्रत्सष्टैः बाद्यकरणपिक्षायाः तदनेपन्तान्तःकरण [ कसना | 
मात्रसाध्या द्या स्वप्ने रथादिसृष्टिरदक्यापहनोतं एवं सवराक्तेः परस्या देवतायाः 
अन्तःकरणानयेक्षाया जगत्सजेनं श्चयमाणं न सामान्यतो दृष्टमात्रेण अपहुनवमहतीति 
{ ब्र. सू- रा. मामती २-१-३१ ¡ इत्यादीनि स्वाप्नस्यादीनां वासना उपादान- 
कारणमिति बोधकानि वाक्यानि । 

तथा च स्वाप्नसथादीनामुपादानकारणध्य स्वात् उपादानकारणदार्वै- 
भावादिति वा दारूपलाक्षेतोपादानकारणसामान्यामावादिति वां हेतुना स्वाप्न. 

स्यादीनां असावः सूत्रेण कथ्यते इति कथनमयुक्तमेव राङ्कराचायोणाम् । 

इति स्वाप्नपदार्थानां मिथ्यात्वे उपादानकारणाभावस्य हैतुत्वभगः । 

स्वाप्नरथादिपदार्थाः मिथ्या निमेषमात्रेण स्वाप्नपदाथनिमोणसम्थपु- 

रषामावादिति, “ रथदिनिर्वतैनेऽपि कुतोऽस्य निमेषमात्रेण सामथ्यं ?? इति 

राङ्करमाष्योक्तहेतुरम्ययुक्तः असिद्धलवात् । निमेषमत्रिण सजनसमथस्यश्चरस्य 
प्राज्ञनामकपरमात्मनः ‡ स्वात् । स्वीकृतं च राङ्कराचार्यैः “ स्वपिता च तद- 
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सनात् › ८. सू २-१-३० ) इति सूत्रन्याख्यावसरे ““ सवेदाक्तियुक्ता च 
परा देवता इति अम्बुपगन्तव्य कुतः तदरौनात् । तयाहि ददौयति शतिः सर्व- 
राक्तियोग परस्या देवतायाः ‹ खवेकर्मा सर्वकामः स्वंगधः सर्वरसः सवसिद- 
मभ्याक्तेऽवाक्यनादरः ? ( छा. २-१४-४ ) ‹ सत्यकामस्सत्यसक्तल्यः ? 
( टा <-७-१ ) ' यःस्व्ञः सवंचित् (मु. १-२-९ )' एतस्य वा अक्षरस्य 

प्रत्ासनें मागि सुर्याचन्द्रससो विधुना तिष्ठतः 2 ( त्रु. २-८-९ ) इव्ये- 
वजातीयक्ा इति स्वप्नपदाछष्रत्व सर्वदचाक्तियुक्तप्राज्ञनामकपस्मात्मन एव वक्ति 
च “ य एषु दप्तषु जागत काम कारं पुरुषः निमिमाणः ( का. ५-८ ) 
इति श्वति' ¦ 

तथा च निमेपमत्रेण जगत्सर्जनकत्रश्चिरस्य सद्भावेन तस्यैकनिमेनमात्रेण 
स्वाप्नपदार्थ॑खष्टरल्ापपत्तेः । निमेचमत्रेण स्वाप्नपद्ाधीतेमाणसमर्थ॑पुरुपामावादिति 
हेतोः असिद्धत्वात् नायं हेतुः स्वाप्नपदाथमिध्यातसाघने समथ इति । 

इति स्वाप्नयदार्थनां ( भि्यात्वे ) सजंनसमथेपुर्षाभावस्य हितुत्वभङ्धः । 

निमित्तान्यपि च स्वप्नेन बुद्धये उचितानि विन्ते करणोपसंहाराद्धि 
नास्य रथादिग्रहणाय चक्चसदीनि सन्तीति वाक्येन शाङ्करभाष्ये स्वाप्नपदाथौः 
मिध्यास्वाप्नपदार्थदर्छनकरणामावात् हति हितुरुक्त सोऽप्ययुक्तोऽसिद्धत्वात् । 

न न त ण ज, [४ 

‹ न तावत्संष्ये स्थाने अध्यन्तमात्सनः करणविरमणमस्ति सधीः स्वप्नो 
भूत्वेमं छोकर्मतिक्रामति ` ( वरू. 9} ३1७ ) इति तत्रापि धीसवन्धश्रवणात् तथाच 
स्मरन्ति “ इच्िव्छणासुपरसे मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेव तदहि- 
द्यात्स्वप्नप्रदशोन 2? मिति । कामादयसर्च सनस्मे वृत्तय इति भूतिः 
‹ ताङ्च स्वन्ने दृदयन्ते तस्मात्समना एव स्वप्ने विहरति ? (च्रू. रा मा. 
२-३-४० ) इति स्वाप्नपदार्थदर्शनकरणस्य मनसः स्वप्नकाठ सं शङ्करचः 
स्वयमेव स्वीकृत्य स्वाप्नपदाथैदरीनकरणाभावोक्तेरयुक्तलात् । 

यत् जन्यं ज्ञानं तत् सकरणकमिति नियमात् जन्यस्ाप्नपदार्थज्ञानस्य 
करणं सर्वैरपि किवेत्कल्पनीयम् । अकारणकार्यात्पत्तेरयोगादिति कारणामाव- 
रोकाकरणमेवानुचितं करणविरोषज्ञानामावमात्रेण म्रमितका्यायोगदाकाया 
अयोग इति । 
इकति स्वाप्नपदार्थाभिय्यात्वे स्वाप्नपदाथंज्ञान कारणाभावस्य हेतुत्वभङ्ख 
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न हि स्थादीनाम् उचितदेशः सम्वति न हि संवृते देहदेरो र्थादयोऽक्करा्ं 
ख्मेस्न् इति व्येन राकरमाव्योक्ताः स्वाप्नपदार्थीः मिथ्या अवस्थातुमुचितदे- 
शछाभावाद् इति हेतुरप्ययुक्तः पूर्ववदसिद्धत्वात् \ तथा हि 

यत् यदुपादानकं तत्तदेराघत्ति यथा घटः मृदुपादानकः मृदो देर तिष्ठति 
तथा स्वाप्नरथादयोऽपि अन्तःकरणाश्ितवासनोपादानका इति अद्रैतिमिरप्यैमी- 
कृतत्वेन चासनापरिणतस्यादीनां स्वोपादानवासनाश्रयमन एव उचितदेखा इति 
स्वोपादानकारणवासनायाः प्रदेदामूते मनसि स्थातुमहंतीति उचितदेखछामावादिति 

हेतुरेद्ध एवेति न तेन हेतुना सखाप्नपदाथंस्य मिथ्याच्वसिद्धि' ¦! काट्विसंवादोऽपि 
न्च स्वप्ने मवति । ̂ रजन्यां सुम्नो वासरं मारते वर्ष मन्यते तथा मुद्रतमात्रवार्तिनिं 
स्वप्ने कदाचिद्भह्वषेपूगानतिवाहयति › इति (ब्र. सू रां. ३।२।२ ) वक्यिन 
स्वाप्नकषि स्वाप्नपद्ाथौधिकरणतया गृहीतकाखामावात् इद्युक्ताुमानमप्ययुक्तम् । 
ईशर निर्मितवासनापरिणतकाख्स्य स्वात् । वत्व स्वाप्नपदाथौधिकसरणतया 
ग्रहीतकालामवि ताद्राकाल्चत्तित्वं बाध्यता स्वाप्नपदा्थांस्तु अवाधितत्वाव् 
सव्या एव । तथा च कास्यननदेराकाख्निपित्तसम्पच्यवाघरूपेण परमार्थ॑वस्तुधरम्- 
णान्यक्तस्वरूप एव स्वप्न इति देराकाख्निमित्तसम्पत्त्यवाघरूपकार््छ्यनानभि- 
व्यक्तस्वरूपत्वात् । मायैव स्ये खष्टिनं परमार्थगन्धोऽम्यस्तीति शाङ्क्याख्या- 
नमयुक्तम् १ 

एवं स्वाप्रपदार्थसव्यत्वविष्ये बाधके परिते निनीधानि ‹ सन्ध्ये खुष्टिराह 
हि › ' निमीतारं चैके पुत्रादयश्च › इत्याभ्यां सूत्राभ्यां प्रदार्षेताचि प्रमाणानि 
इति तयोः सूत्रयोः पूर्वपक्षसूत्रत्वो कितस्युक्तैव । 

५ उत्रैष देवः स्वमरे.....दष्ट चाष्ट च श्वुतं चाश्वं च अनुभूत चान- 
नुभूतं च सन्वासच्च सर्व परयति ”> (षद् . ४-५) इति श्तौ स्पष्टं सच 
पस्यतीति सप्रे दृष्टस्य पदा॑स्य स्वमुक्तं शङ्कराचार्यैरपि ‹ सच परमार्थाद्- 
कादि असच्च मरीच्युदकादि ? इति स्वभदृष्टपदा्थानां पस्माथंसत्लमुक्तम् । 

एतेन °“ वैधम्यील्च न स्वपपादेवत् 7 इति सूरं स्वप्नानां मिथ्यात्वोध- 
कमित्येतन्निरस्तरम् + श्रुतौ स्पष्टं स्पप्नपदाथोनां सत्यत्वकथनतत् । 

किं च स्वप्ादिप्रत्ययवत् जामरस्तिक्क्यि अपि स्तंभादिप्रत्यया विनैव 
ब्यनार्थेन भवेयुः प्रत्ययत्वाविरपादिति बुद्धेनोक्तौ प्रवृत्तं “^ वैघम्योच्च नः 
स्वप्नादिवत् ? इति सूत्र 1 

१५०५ 
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तस्याथैः स्वप्नादिप्रत्ययवत् ज्रस्रत्यया भवितुं नाहन्ति कस्मात् वैध- 
म्यौत् । वैधर्म्यं हि मवति स्वप्नजागरितयोः कि पुनवेधम्यम् बाधावाधाविति 
रूम; । बाध्यते हि स्वप्नोपाटन्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य नैव जागसितोपलखन्धं वस्तु 
स्तंमादिकं कस्याचिदप्यवस्थायां बाध्यते इति स्वप्नादीनां बाधितत्वात् 
जाग्रत्पदार्थानामबाध्य त्वात् } जाग्रत््रत्ययस्यावाधितविषयकतेन स्वप्नादिग्रल्यस्य 
कधितविषयकत्वेन वैघम्यीत् जाग्रत्य्रल्ययाः स्वभ्नादिग्रत्यय्वत् मिध्याथेविषयका- 
इति न वक्तव्यमिति । 

न ह्यनेन सर्वेपा स्वान्नाथाना पिथ्यात्व सिध्यति । क्त्वि स्वपादिव- 
दित्यत्रादिपदग्राह्यतावच्छेद कम॑. कः ? न तावद्स्तुत्वं तथात्वे व^त॒त्वाक्रान्ताना 
जाप्रत्पदाथौनामपि आदिपदवोष्यत्वग्राष्व्या एकस्य वस्तुनः अन्येन वस्त॒ना 
चैधम्यैकयनं न स्यात् । नापि स्वप्नं स्वक्नवदित्यनेनैव निवहे स्वप्रादिवदिव्यादि- 
पद्वैयथ्य)पत्तेः । अतः बाघ्यत्वमादिपदग्राह्यतावच्छेदकमिति वक्तव्यम् । तथात्वे 
स्वप्रादिवदितिप्देन ये बाध्या: स्वप्रादयः इत्येवोक्तं स्यात् तथाचाबाध्याना सखेन 
श्॒त्यु्ताना स्वप्राथोनामस्वस्य अनेन सूत्नेणायुक्तत्वात् । न सर्वेषा स्वक्षपदार्थाना 
पिष्यात्वबोधकमिदं सूत्रमिति । 

अपि च ८ य एष सुप्तेषु जागतं काम कामं ? इतिं श्व॒तिः परन्रह्मण एव 
जाम्रद्रत् स्वप्रपदार्थल्रषटुत्वं वक्तीति शाङ्कराचर्यरेव काठकभाष्ये न्याख्यातत्वेन 
"जाप्रत्पदाथो इव स्वक्नपदा्थौः सत्या एव । तथाहि तद्धाष्यन्याख्याने प्रसंगादागतं 
{ जीवकथनं | परिसमाप्य ग्रकृतग्रतिपादनपरं उत्तरमित्याह यस्प्रतिज्ञातमिति- 
यत्प्रतिज्ञातं गृह्य बह्य वद्ष्यामीति' तत् [ बय ] आह. । 

“य एष सुरेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो 'निर्मिमाण- तदेव ्युक्रं तद्न्रह्म 
तदेकागरतयच्यते तस्मिठोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन रतै तत् 2 
¶ का. ५-<८ ) य एष सपतेषु प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति कथं कामं कामं तं 
तमभ्पितं स्याचर्थ निर्भमाणो निष्पादयन् जामर्ति, पुरुषो यः तदेव ्यक्रं चं 
यद्धं तत् ऋय न अन्यत् गुह्यं ब्रह्मास्ति तदेव अमृतं अविनादयुच्यते सर्वशाक्ञिषु । 
किच पृथिन्यादयो लोकाः सवे तसिन्-जह्यण्याशिताः सर्वखोककारणत्वात् तस्य 
तत् ऋ कश्चन न्येति नातिक्रामति उ एव इति । 

एतेन यदुक्तं वहारीवेङ्कटरामदाखिणा ^“ य एष सुपेषु ?? इति वाक्यं 
< योनिमन्ये प्रपन्ते खरीरत्वाय . देदिन' ‡ इति जीवस्य! पूर्वं प्रस्तुतत्वात् 
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जीवग्रकरणमेवेति तन्निरस्तम् शरङ्कराचारयैरेवास्य वाक्यस्य ब्ह्यपरतायाः 
स्पृष्टममिघानात् । 

तथाच यथा जप्रसदायीः अवाघ्याः घटपटादयः सत्याः बाध्याः दुक्त 
रजतादयः असत्या इति द्विविधाः तथा स्वा्नाथा अपि अवाध्याः गजतुरमादर्यः 
सत्याः वाध्याः जाग्रत्पदार्याभिदादयः असत्या. इति द्विविधाः । ““ स्वम सर्च 
असच्च पस्यति ? इति श्रुते. 1 जाम्रखत्यया- मिध्याविषयका. प्रव्ययत्वाव् 
स्वाम्रप्रत्ययवत् इत्यनुमानं अवाध्यगजतुरगादिस्वाप्तपदा्थविषयके व्यभिचारि इति 
स्वाप्रपदाधेविषयकज्ञानदृष्टातेन प्रत्ययत्वहेतुना जाग्रव्मत्ययस्य मिथ्या्ैविषकर्तव 
स्वाम्रपदार्थैटृष्टातेन वा जाम्रत्पदाथीनां मिथ्यात्वं वा न साधनमिति अतिवक्यै 
स्वाप्रवदेवेति वौद्धवत् पदाथमिथ्यातविषये दृष्टान्तदानं सङ्करादीनामयुक्तमेवेति 1 ~ 

कथं त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मलस्य प्रतिपत्तिरुपपदेत 1 
न हि रञ्जुसर्पण दष्टो म्रियते नापि मरगतृष्णिकांमसा पानावगाहनादिप्रियोजनं चच 
क्रियते इति य आक्षेप कृतः स तु युक्त एव । कारणस्य कार्याव्यवहितप्राक्षण 
चत्तित्वपदार्थनननराक्तेमत्वदि रावद्यकतवेन रादाविषाणवल्िकारेऽप्यसत- पदार्थस्य 
कायौन्यवहितप्राक्क्षणत्रत्तिलदाक्तिमत्वादेर संभवेन असता वेदान्तवाक्येन कस्यापिं 
कार्यस्याजननात् । यच्च प्रदर्शितं असतः कार्योतत्ताबुदाहरणं दौकाविषादि- 
निमित्तकमरणादिका्यापल्न्धेः स्वप्नददीनावस्थस्य सर्पदरानोदकस्नानादिका्- 
दनात् इतिं तदप्ययुक्तमेव । त्रिकाटेऽप्यसति रौकाकिषे मरणान्यवहितप्रा 
क्षणवरत्तितस्य मरणजननानुकूष्डाक्तिम्वस्य चारसमवेन मरणकारणत्वासंम्वेनं 
सत्याया विषरौकाया एव मरणकारणत्वात् स्वाभ्रपदाथौनां सत्यत्वेन कार्यजनकः- 
त्वसंभ्वेऽपि असतः कार्योत्पत्तौ तयोरुदाहरणलासंमवात् 1 

यच ^ तत्कायमप्यन्रृतमेवेति चेद्न्रयात् ” इत्यादो तत्र चरमः । यपि 
स्वप्नददौनावस्थस्य सपैदंरोदकल्ञानादिकार्यमस॒तं, इति वाक्येन अभ्युपेत्य ' तथापि 
तदवगतिः सत्यमेव फं प्रतिबुद्रस्याप्यवाध्यमानत्वात् । न हि स्वप्नादुलियितः 
स्वप्नटष्टसषदंरनेदकल्लानादिकायं मिथ्येति मन्यमानः तद्वगतिमपि मिथ्येति 
मन्यते कश्चित् इति स्वाभावगतेः सत्यत्वममिधाय असतः सत्कार्योपपत्तौ तस्या 
अवगतेरुदाहरणत्माभेहितम् तदप्ययुक्तं । तद्धाष्यन्याख्यातृमामतीकारा पं 
° यद्यपि परीक्षका अनिवौच्यरूपपितामवगतिमनिवीच्यां निश्चेन्वन्ति (न सत्यां 
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स गति क कि सदि हो कि) ति् (थो ति को म् शि क लि स स कि किप त न जि यो कि शि म कि कि सि कि कि त ज त था 

तयापि टौकिक्राभिव्रयेणेदय॒क्छम् इति सङ्कराचार्यरमिष्ठेता अवगतेः सत्यतां 
खैकिकामिप्रयिण न परीक्षकटष्टया इति निरः्चद्ुः । श॒ङ्कराचायी अपि अनुपदं 
असत्यात्सत्योत्पत्तेः श्रुतिसिद्धान्वयन्यतिरेकसिद्धता दयित प्रवृत्ता । * असत्येन 
स्वङ्नदर्रनेन सत्यायास्सम्द्धेः प्रतिपत्ति दर्दयति, इति कण्ठत एव स्वाप्रावगतेर- 
सत्यतः उक्तवन्त इति असस्यात्सत्यम्य कार्यस्योत्पत्तौ अवगतेख्दाहरणलाप्मवात् 
असत्यस्य कारणलास्मवाच्च ¦ 

यच्ोक्त असत्यात्सत्योत्पत्तिः श्तिपिद्धान्वयग्यतिरेकसिद्धा चैव्याह । तथा 
च श्रुतिः ^“ यदा कमसु काम्येषु चेय स्वप्रेऽमिपदयति । सम्राद्धं तत्र जानीयात् 
त॒स्िन् स्वप्ननिदरईनि ?; ८ छं. ५-२-९ ) इत्यसव्येन स्प्रदरोनेन सत्यायास्समरद्धेः 
प्रतिपत्ति दययति,... अध स्वपाः पुरुषं कष्ण कृष्णदन्तं परयति स एनं हन्ति 
इत्यादिना तेन तेनासत्येनैव स्वप्रदरदनेन सत्यं भरणं सूच्यते इति ददौयति, 
तृदप्यसंगतम् । स्वप्रददौनं नासीत् इति बाधामविन स्वपरददनस्यासत्यल्वामावात् 
( सत्यात् )। 

यचच तथाकासदिसव्याक्षस््रतिपत्तिटं्टा रेखाच॒ताक्षरप्रतिपत्तेः;, इति 
असिद्यात् सत्कायात्पत्ताबदाहरणान्तरं दर्दितं माष्ये तदत्यन्तमसगतम् । यतः 
रेश्करूपं यदन्र॒तमक्षरं तव्म्रत्तिपत्या अकारादिरूपं यत्सत्याक्षरं तस्प्रातिपत्तिद्टा 
इत्यनेन रेखाप्रतीव्यक्षरम्रतिप्च्योरेव कायैकारणमाव उक्त नत्वसृतरेखाया. 
खत्याकाराक्षरकारणत् इति ¦ किच रेखायाः अस्यत ‹ यद्यपि रेखास्वरूपं 
सत्यं › इति मामतीकारैरेव निराकृतम् इति असत्यासत्यकार्यात्पत्तौ अस्यो- 
दहरणल्ासंमवात् । 

यच्चोक्तं ‹ अपि चान्त्यमिदं प्रमाणाव्मैकल्रस्य प्रतिपादकं नातः परं 
क्िनचचिद्ाकाक्यमस्ि । यथा हि छोके यजेतेद्युक्ते कि केन कथमिदयाकाक्ष्यते 
वैषं तत्वमसि; अहं ब्रह्मासि इट्युक्ते किचिदन्यदाकांक्ष्यमस्ि स्वात्मैकल्वविपयत्वा- 
वगरतेः । सति ह्यन्यस्मिनवरिष्यमाणे्थं आकांक्षा स्यात् न त्वात्मैकल्न्यतिरेकेणाव- 
शिष्यमाणोज्न्यार्थोऽसि य आकाश््येत, इति तदप्ययुक्तं । तच्मस्यादिवाक्येन 
ब्रह्मज्ञानं न जायते कि नाम तद्ावरकाज्ञाननिव्रत्तौ अभिव्यज्यते । तच्च ज्ञानं 
लिविषयर्क इ्युक्तखेनं आत्मैकत्वग्रतिपत्तेडुटिक्षीसप्रायत्वाव् । नलु न चेयमवग- 
अतिनात्यत इति वक्तुं शक्य तद्धास्य व्यजज्ञौ ( छां, ... ६-१६-३ › इत्यादि" 
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श्रुतिभ्यः अवगतिसाधनानां च श्वणादीना वेदानुवचनादीनां च विधानाक्त् 
इव्यत्तरवाक्येनैव अवगव्युत्पत्तिः सकारणं साधिता इति कथं स 1 इुरिक्चीरप्राया 
इति चेन । तद्धास्य व्यजज्ञाविति वाक्यादूरवै आत्मैकत्वविषयक््रतिपात्तिजनछ 
काक्यस्याभावात् ब्यजज्ञावित्यस्य आ्मैकत्प्रतिपत्तिमान् इत्यध॑स्यासंभवाच्च । 

न च तद्धास्य व्यजज्ञाविति वाक्यादूर्यै आत्मैकत्वप्रातिपात्तिजनकं तत्वम- 
सीति वाक्यमस्तीति वाच्यम् । तच्छमसिवाक्यस्यालकलग्रतिपत्तिजनकत्वाभाक्स्या- 
स्मामिरन्यत्रोपपादितत्वेन इछिक्षीरप्रायतानिवारणात् । इद सव मनासि निधायैव 
भामतीकास. आत्मैकत्वावगतेडुं छिक्षीरप्रायतामा्ाकितवन्तः 1 

किच श्रवणादये नैताद्रावगतिखाधनानि मकतुम्हन्ति इति प्राम 
चावोचाम 

यदप्युक्तं न चेयमवगतिरनर्थका भ्रान्तिर्वेति शक्यं वक्तुं अक्यानि- 
वृत्तिफव्कसवात् वाधकन्ञानान्तराभावाचेति, तदप्ययुक्तं आत्मैकत्वावगतेरविचाः 
निवृत्तिफख्कत्वे तस्यास्त्वदुक्ताव्यफलत्वायोगात् न च ‹ न हीयसुत्पला सती 
पश्वादविद्ा निव्तेयति येन नाव्या स्यात् । किल्विच्याविरोधिस्वमावतया तनि 
बरूत्यादैवोदयते अविदयानिवरत्तिश्च न तत्कायैतया फट्मपि चिष्टतया इष्टट्त- 
णृत्वारफच्यस्येति, मामतीवाक्येन आलत्भैकल्ावगतिरविदयानिघ्रत्तिखूयैव न त्वक 
नितृत्तिपलकेव्युक्तवेन आ्थैकत्वावगतेः अंत्यफकत्वं समवत्येवेति वाच्यम् १ 

एवसुक्तेरनन्तदोषयुक्तत्वात. } तथा हि ज्ञानेन हि स्वसमानविषयकस्वसमाना- 
धिकरणाज्ञाननिबरततिटषटेति अनज्ञाननिदरत्तौ जननीयायां तत्कारणतया पूर्वं अङ्गान- 
-समानविषयकं तत्समानाधिकरणम् । आच्मैकतवज्ञानमावद्यकय् त्च ज्ञानं * तच्व- 
मसि › इति वाक्याल्नायत इति न इाक्यते वक्तुं अद्ैतिना अल्यफर्त्वहानेः ! 

तच्मस्यादिवाक्यात् सुख्यव्च्या वा सक्षणाचमुख्यब्रलया वा तादः 
्ञानासंमवस्योक्तत्वाच 1 

अद्वैतिमिस्तादराज्ञानजनकत्वानेमीकाराच सविषयकज्ञानस्य अद्रैतमतेः 
श्रान्तित्राच इति । 

यच्चोक्तं  “ तदेवं अविच्ात्मकोपाधिपरिच्छेदपिक्षमेके्वरस्य इंधर्त्त्र 
-सवैक्ञलं सवैदाक्तित्वं च न परमार्थतो विवियापास्तसर्वापाधिखख्ये आत्मनि 
ईरित्रीरितन्यस्व्ञत्वादिव्यवहार उपपक्ते ! त्था चोक्तं < यन्न नान्यत्पदयत्ति 
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नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 7 ( छां - ७-२४-१ ) इति ˆ यत्र तस्य 
सवमासिवाभूत् ? इति * तत्केन कं पद्येत् › (तर. ४-१६-६) इत्यादिना च एं 
परमाथीवस्थाया सरवैव्यवहासमाव वदन्ति वेदान्ताः सर्वे ? इति वावयैन व्यवहार- 
दस्ायामिव परमात्मनः ईरितसर्व्ञत्सर्वशाक्रतिलादिकं परमाथावस्थाया सर्बव्यव- 
ह्राभावं वदन्ति वेदान्तास्सर्वे 7› इति तने युक्तम् । परमाथावरथाया व्यवहारा- 
मघ्वबोघधकस्यैकस्यापि वेद्ान्तवाक्यरयामाबात् । तथा हि यत्रलस्येति वाक्यं 
सरन्यवहारामावं वदताम्दरैतिना मतनिराकरणार्थमेव प्रवृत्त मोक्षददाया 
( परमा्थीवस्थाया ) पितृखोकगन्धमाल्यादिज्ञानपरमात्मज्ञानसज्ञानादिसकंव्यवहारं 
स्थापयव्येवेति एतदधिकरणे पूमुक्तम् । 

यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा इति ज्ञातृन्नेया- 
दिन्यवहारसद्धवोधकव्वेन परमाथ॑दसाया सर्वैन्यवहारामावाबोधकत्वात्। तथा हि 
यत्र नेन्यत्पस्यति इति वाक्यघ दितं पूर्वात्तसवाक्यमित्थम् ““ यो वै भूमा तत्सुखं, 
नाल्यै सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमातेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजि- 
स, ? इति यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा अथः 
ग्नान्यत्पस्यति अन्यच्छरुणोति अन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतं अथः 
यदल्पं तन्मयं ( छां. ७-२४-१ ) इति तस्य चार्थः यो वै भूमा=महत् तत् 
सुखं ततोजाच्छु सातिङयत्वात् अल्पं अतस्तस्मिन् अव्ये घुख नासि अतः भूमैव 
घुग््म् वृष्णादिदुःखवीजल्वासंभवात् भूम्नः अतो भूमैव विजिज्ञासितव्यः ?? इकति 
सन्रत्कुमोरेण नारदं प्रलयक्ते नारदः भूमरक्षणविषयकन्ञानेच्छां प्रदर्शयति ‹ भूमानं 
भ्पवो विजिज्ञास › इति-भगवः पूज्य सनत्कुमार भूमानमहं विजिज्ञासे ज्ञातुमिच्छामि 
इति सनत्कुमारो नारद् ग्रति भूमरक्षणमाह यत्र नान्यत्परयतीत्यादिना । 

~ ~ यत्र यस्मिन् भूम्नि तचे अन्यत् न पश्यति अन्यत् न दृणोति अन्यत् न 
विजानाति पुरुषः स भूमा ईति यत्र वस्तुनि अन्यत् प्यति अन्यत् यणोति 
अन्यद्रिजानाति युरुषः तदल्पम् । 

यो वै भूमा तदरृत = अविनाश्चि अथ यदल्पं तत् मर्त्यं विनाशीति, यत्र 
नान्यत्तस्येति वाक्येन सनत्छमारेण भूम्नः किः ठक्षणं उक्तं - भवतीति शाङ्करभाष्ये 
विचार्य. ^ अदस्य नाले इत्यादिश्ुलुदाहरणेन दर्योनश्रवणविज्ञानाविषयतवं भरम्न; 
रवप तच अन्परेषान्तु ` ददोनश्रवणविज्ञानविषयत्वात् नतिन्याप्तमित्यभि्ितमिकति 
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एतद्वाक्यं ब्रह्मणि ( भूम्नि ) टरौनश्रवणविज्ञनविषयत्वमेव निरयाकसोपि नतु 
परमार्थदडाया सरव्यवहारामाव वोधयतीति परमार्थदशाया सतैम्यवहासाभावविषये 
एतच्छतयुदाहरणमयुक्तम् । 

यच्छवणमननविज्ञानाविषयत्वसुक्तं तदपि न युक्तं ब्रह्मणः शादाविपाणवत् 
अप्रामाणिकलेनासच्छप्राप्या सर्वात्मना ज्ञानाविषयत्वदेः वक्तुमराक्यतदिव्यन्यत्रो- 
तमत्राुसधेयम् 

यच्चाप्युक्त “ एवं परमाथावस्थाया सवैम्यवहारामावं वदन्ति वेदान्ताः स्व 
इति । तदयुक्तं एकस्यापि वेद्ातवाक्यस्य सवैव्यवहारामावबोधकत्वामविन सर्वे 
दव्युक्तेरत्यन्तमसंमतत्वात् । | 

वेदान्तानामपि सव॑न्यवहारान्तःपातिलेन तेषामव (असे ) 
व्यवहारामाववोधकत्वायोगात् न हि वेष्याघुतः ङाविषाणं वा िचित्कार्यं क्ल 
राक्नातीति र्यते वक्तुम् इति । 

तथा ईश्वरगीतास्वपि ८न कवलं न कमाीणि छोकस्य सजति प्रमुः। 
न कर्मफटसयोग स्वमावस्तु प्रवर्तते । नादत्ते कस्याचित्पाप नचैव सुक्रतं विभु. । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन म॒द्यन्ति जन्तव ॥ ? (गी. ५१४; १५) इति परमाथौ-' 
वस्थाया ईदित्मीरितन्यकव्हारामाव प्रद्दथते इति यदुक्तं तदप्ययुक्तम् । अस्या 
स्मरतो परमाथीवस्थावोधकपदामावात. शशिव्रीरितव्यादिव्पवहाराबोधकपदानामप्य- 

भावात् । सर्वं श्रमेण द्षटूणाम्द्रौतिना गीताया तदर्थवोधकानां पदाना अविदमा- 
नतवेपि विदमानतया वा तदथोप्रतिपादकानां पदाना तदथग्रतिपादकतया वा 
श्रमेण मासन ““ गृहं भक्षयितु पसः क्वाटः पपषैटायते > इति न्यायेन नाश्वयौ- 
वहम् ¦ श्रान्तक्षेरोमणीनां खान्त्या गीतावाक्येन परमाथौवस्थायां स्छव्यवहासा- 
सिद्धेः । वदन्ति च “ एष ह्येव साघु कम॑ कास्यति तें यमेतेभ्यो उन्निनीषते एषं 
एवासाघ कम॑ काय्यति तं यमधो निनीपते (क. ब्रा. ३-७) पुण्यो वै 
पुण्येन कमणा मवति पापः पापेन ` (ब्र. सू. ३-२-१३ ) इत्यादिश्चतयः 
८८ वैषम्यनैण्येन सपिक्षत्वात्तयाहि ददीयति ? ( ब. सू. २ -१--२४ ) इत्यदि- 
सूत्राणि “ ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्त्थव मजाम्यहम् ? ( गी. ४-११ )' 
इत्यादिगीतावाक्यानि च जीवानां कमैकदैत्वं परमात्मनः ( रेश्रस्य ) . प्राणि- 
८ जीव ) कृतक्मानुसारेण फठ्दाचत्वं, स्वीकृतं च संकराचार्यैः । वैषम्यनघ्रष्य. 

इति ८ ब सू. २-१-१४ ) सिदद्धातसूत्रमाष्ये जीवाना कर्मकर्वलं जीवक्रतकमी- 
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नुसरिण फल्दातृत्मीश्चरस्य एतानि श्रुतिसूत्रगीतावाक्य नि वदन्तीति एप दयेव 

साधुकम कारयति तं य॑ एतेम्यो उन्निनीपेते एप द्येवासाधुकमं कास्यति तं य 
अधो निनीपते इति श्वव्यथैसतु-यं जनं उन्निनीषते = ऊष्वै नेतुभिच्छति तं साधु 
कस कारयति एष ईशर यं अधो निनीषते = अधः नतुभिच्छति तं असाघुकमं 
कारयव्येष ईरः ! इति-एवया च श्रव्या जनस्य ( खोक्स्य ) कमकतृ सृजति 
तैः कर्माणि सनयतीति सिध्यति। ^ 

£ पुण्यो वै पुण्येन कर्म॑णा भ्वति पापः पापेन › ८ बृ. ३-२-१३ ) 
पुष्येन = स्वकृतपुण्यकणा पुण्य = स्वगौदिपुष्यलोकवान् मवति पपिन स्वक्रतपाप- 
कर्मणा पापः नरकादिपापलोकवान् भवतीति श्वतिरपि जनानां पुण्यकमकठैतवं 
पापकर्मकर्ततल स्वकृतेन पुण्यकमणा पापक्मेणा च पुण्यपापलोकप्राि च 
कथयति । 

ये यथा मां प्रपयन्ते तास्तथैव भजाय्यहम् ? इति गीतापि; ये मनुष्याः 
यथा यत्फखार्थेतया मां मजंते मद्प्रीतिकरं कर्मं कुवन्ति तान् तथैव तत्फल्दानेन 
भजामि = अनुगृह्णामि इति जीवाना तत्तत्फटेच्छया कर्म॑कर्ततं तत्तव्कर्मानुसरिण 
ईश्वरस्य फख्दातृत्वं च वाक्ते इति । 

“ न कैल न क्माीभे सखोकस्य सृजति म्रञुः | न कस्प्टसयों 
स्वभावस्तु प्रवतेते 1| नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विभुः ।॥ अन्ञानेनाबतं 
ज्ञान तेन युद्यन्ति जन्तवः 7? 1! { गी. ५--१४--१५ ) इति गीताश्ोकयोरथेस्तु 

प्रभुः परमात्मा रोकस्य कर्वैल + स्वतः कुर्विति कर्वैत्वं ( कर्वे 
स्वातत्यं ) न सजति कोकस्य कमाणि अदृष्टानि वा रथघटादीप्सितपदार्थान्वा 
न सृजति स्वातंत्र्येण लोकस्य कम॑पफरसंयोगं कमणा फठानां च यः संयोगः 
संवेधः [कायैकारणमावरूपः)] तं न सृजति ( पएतत्कमण एत्त्फटं प्रति कारणत्व 
न नियमेन संमवति कदाचि्कम॑करणे फं जायते कदाचित् कम॑करणे पटं न 
जायते इति कर्मफख्योः कायेकारणमावोऽपि इराधीन एव न तु ठोकाधीनः 
[ कृछोत्पादनेऽपि जीवस्य स्वातंत्यं नस्ति | तर्हिं केन सर्व जायते इति रकायां 
स्वभाच्सतु प्रवतेते इत्युक्तं । स्वभावः स्वर्तत्रो माव. परमात्मा स्ैव्यापरिषु प्रवर्त 
छन् च्यापारान् कारयति, इति { ५--१४ | 
रष क सिपि षरि क ४ म्स 

-{ शं्करमाध्ये कतुत्वं स्वत. कुस्तिच्यास्यानं 
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समस्तव्यापारन् परमात्मा कास्यति चद्व पुण्यपापानि तत्फलानि चं 

तस्य स्युः उति दकाया, प्रवृत्तम् । 

: नादत्ते कस्य चित्पाप न चव सक्तं विभुः › इति विदुः फलदिसीकारे 
अस्वीकारे च समध: परमात्मा क्स्यधेव् पापं = केनचित् पुस्येण कृतं पापं 
सुत = पुण्यं च नादत्ते =न स्वीकरोति विभुत्वात् लोकैः क्म कासयित्वापि स्वयं 
तत्तत्कर्मफठ नानुभवति इति । जीवाना कर्वे कम॑ ८ रथधटादिषदाथ ) निमीणे 
कभैपच्योः कार्यक्रारणमावे स्वातत््यामवि कुतः अहं कतौ इत्यादि मनुते इत्यत 
आह- 

“ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः 2” इति ज्ञानं = ज्ञायते अनेनेति 
ज्ञानं बुद्धिः । अज्ञानेनाव्रतं तेन कारणेन जन्तवः प्राणिनः  दारीरवाद्मनोभि- 
यैत्कसं प्रारमते नरः । न्याय्य वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ तत्रैवं सतिं 
कतौरमात्मानं केवल तु यः । पद्यदक्रतबुद्धिव्वात् न स प्यति दुर्मति › ॥ 
( गी. १८-१५-१६ > इद्युक्तप्रकारेण सुञ्चन्ति । अहमेव कतौ न मम कारयित 

ङश्रोऽस्तीत्यादिख्रमं प्राप्नुवंतीतिं । तथाच यत्र नान्यत्पद्यति इत्यादिश्चुतयो वा न 
कलैत्वं न कमणि इव्यादि गीतावाक्यानि वा परमाथौवस्थायां स्वैन्यवहारस्यासच्चं 
न बोधयन्ति । ब्रद्युत “ एष सर्वै्वर एष भूताधिपतिरेष भ्रूतपार एष सेतुर्विधारणे 
एषा कोकानाम् असंभेदाय ?› र. ४-४-२२) इति : पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
ख्पेणािनिष्पदते . - .- स तत्र पर्योति जक्षन् कीडन् स्ममाणः › इत्यादिश्चुतयः; 
‹ ईश्वरस्सवैभूताना हदेरोऽजन तिष्ठति ‡ इत्यादिगीतावाक्यानि च नियम्यनियम- 
नादिस्वैन्यवहारं दटदीयति न च व्यवहारावस्थाया व्यवहारं दरीयन्तिनतु 
परमाथवस्थायामिति वाच्यम् व्यवहार्ददायाभिव्य्थ्रोधकपदाभावात् । 

ग्रमाणानि हि स्वगोचरे प्रवतैमानानि तमिदमिव्येव प्रवर्तते अताचिकवं 
तु तद्रेचरस्यान्यतोबाधकादवगेतव्यं न पुनः सान्यवहारिकं नः प्रामाण्य ननु 
तालिकमिव्येव प्रवतेते इति वक्येन भामतीकृता प्रमाणाना व्यावहारिकविषय- 
तायाः खण्डनात् । स्वेन स्पेणामिनिष्पद्यत इति स्वरूपग्रा्िमुक्त्वा मोक्षदराया- 
{ परमाथौवस्थाया ] मेव जक्षणक्रीडादिन्यवहारोक्तेः | 

यच्चोक्तं“ सूत्रकारोऽपि परमाथीमिग्रायेण तदनन्यत्वमिव्याह न्यव्हा- 
४ (७, 

-यामिम्रायेण स्या्ठोकवदिति › इति तदप्ययुक्तं । सूत्रे तदधेबोधकपदामावाद् 
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निर्णायकसूत्रप्रणेन्रा भगवता बादरायणेन सिद्धातस्त्रेण प्रतिपादितस्याधस्य 
मिध्यालापरपयीयन्यावहारिकलक्थनायोगात्-तस्माज्गतः ब्रह (ज्ञान) 
व्यतिरेकेणामाववोधकमद्रौतिमतं ज्ञनन्यतिरेकेण जगतोऽभावबोधकबोद्धमतमेव 
(२-१-१४) नु भवतु अदधैतमतं वौद्धमतं तावता कि नः; छिनमिति चेत् 
नाभाव उपख्न्धेः इत्यादिसूचैः ज्ञानव्यतिरेकेण जगतः असत्यं बोधयता बौद्धानां 
मतं खंडितं शङ्करात्चायैरपि विज्ञानव्यतिरेकेणामावं बोधयता मतस्य खंडनपरतया 
इमानि सूत्राणि व्याख्यातानि चेति वौद्धमताभिनादैतमतमपि खण्डितत्वादनु- 
पदेयमेवेति 1 

वौद्धा्रैतमतयो: साम्य तत्ख॑डनग्रकारश्च दातः प्रदर्चीयिष्यते । 

दाङ्कराचार्याणामदरैतमतं च्यून्यवादिना चविज्ञानवादिना च वौद्धाना 
मतमेव । 

दाङ्कराचायौभिमतपरापस्तत्वयोः वौद्धाभ्युपगतपरापरतक्वाभ्यां वैर- 
क्ष्यामावात् सारक्षण्यसदद्धावाच । तथाहि अपरतत्वविषये [ जग्द्विषये ] 
ताचत्समतः सारक्षण्यं वैटक्षण्यामावं चद्धैतिना वचनैः प्रदरयामः अद्रैताशेद्धि- 
व्याख्याने “° वस्तुतो ब्रह्मभि श्न्यवा दिभिरस्माक साम्यमिष्टमित्यपि वोध्यम् ?? 
इति वाक्येन “ यपि वाह्याथोनेसकरण ज्ञानमात्रकल्पना च अद्वयवस्तुसामी- 
प्यमुक्तं ? इति गौडपादराकरमभाष्यवाक्येन तथा ५४ ज्ञानमात्र पारमार्थ॑कं तत्रैव 
्ञातृज्ञेयादि कल्पितमिति सौगतमतमेव भवतापि स्वीक्रतम् 22 इत्यानन्दगिरीय- 
वाक्येन च कण्ठोक््यैव ब्रह्मातिरिक्तापरतत्रविषये रेक्यं तयोम॑तयोरुक्तम् । 

किच, ““ स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धवेनगरं यथा || 
तथा वि्वमिढ दुष्ट वेदतिष्ु चिचक्षणेः । २१॥ 

न निरोधो नचोत्पत्तिनं बद्धो नच साधकः |, 
न मुमक्षुनवं मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ २२11 

इतिगौडपादीयकारिकयोः, तथा- 

८ यथा साया यथा स्वप्नो गघवनगरं यथा । 

तथोत्पादस्तथास्थानं तथा भंग उदाहतः ॥ ? 

इति चौद्धीयमाघ्यमिकडत्तिश्कोकस्य | 
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८ यदेतदद्रैतस्यासच्मुक्त॒युक्तितस्तदेदान्तम्रमाणावगतमित्याह स्वन्नश्च 
माया च स्वप्रमये असद्रस्वासिमिके सद्रस्लासिवे इव ठ्ष्येते अविवेकिभिः । 
यथा च प्रसारितपण्यापणमयगृहयम्रासादख्ीपुजनपदन्यवहारार्करर्णिमिव गन्धनं 
दस्यमानमेव सदकस्मादभावता गत दष्टं यथा चं स्वप्नमाये द्षटे अस्हूपे तथाः 
विश्वमिद द्वैतं समस्तमसत् दृष्ट न विरोध निरोधन निरोधः प्रलय. उत्पत्ति~ 
जनन वद्ध संसारी जीव. साधक साधनान्मोक्षस्य, मुसुघ्र्माचनार्थी सक्तो 
विसक्तवन्धः उत्पत्तिप्रन््ययोरथावाह्वद्धादयो न सन्ति इत्येषा परमाथता कथ- 
मुत्पत्तित्रख्ययोरमाव इति उच्यते-ैतस्यास्चात्.--सतो द्युत्पात्तिः प्रख्यो वा 
स्यानासतददाराक्षिणदेः > इति गौडपादीयशांकरभाप्यस्य च पयीलोचनयापि 
स्पष्टमिदमवगम्यते । ब्रह्मातिस्किस्य दवैतप्रपंयस्य शदाविषाणादिवदसमेवामिमतं 
वौद्धादेतिनोरसिति । 

किच इममेवाधं वदति सिद्धातदेरासंग्रहन्याख्यानमपि । तन्न सृष्टयादि- 
श्वतिग्रतिपाचस्य वियद्ादिसृशितत्कमदेर्दरष्टमायमाणतया आद्वनामवेन 

श्वतेरप्रामाण्यमादाक्य ब्रह्यग्रमितिजनकलेन प्रामाण्य प्रदं श्चतिमात्रग्रतीतवियदा- 
दिसम॑तक्रमादेसि श्वतिमान्रग्रतीतस्वगौदिफट्स्याप्यमच्मवाभिप्रेतं क्ल्पका- 
भावस्य तुस्यत्वात् इति चक्येन अस्स्यैव वियददिर्व्यवस्थापितत्वात् बह्म 
प्रमितिजनकलवेन यस्प्रामाण्यै वेदस्य प्रदर्धतं तदपि न संसवति ब्रह्मणः अज्ञे 
यत्न तद्मभितेरेवानुदयात्् इति | एवमेव व्रहदारण्यसाष्यव्याख्यानेऽपि 
८८ द्वैतवैतथ्ये राखप्रामाण्यक्षेवातमाराक्य ” न दैतचैतथ्य राखप्रामाण्य- 
विधातकं यतो बौद्धादिमिः श्रेयसे प्रस्थापिताः स्वरिष्याः दैतमिथ्यात्वावगमेऽपि 
“ स्वगकामश्वत्यं वंदेत › इत्यादिदयाल्लस्य प्रामाण्य गृह्णन्ति तथा अग्रिदोत्रादि 
राखस्यापि प्रामाण्यं मविष्यति “५ इति वव्येन बौद्धाभिमतमेव मिथ्यालं जगतोऽ 
मिमतमद्रैतिनामिति ज्ञायते ! 

ननु स्वस्यापि वियदादिप्रपंचस्य स्वप्नतुल्यते तद्विज्ञानात्मकमेव सर्व 
वक्तव्यं ततश्च विज्ञानवाेसमयग्रवेशापात्तेः = इति रोक्रते । ~ 

ननु ्ाक्यभिक्षुसमयेन समः प्रतिभात्ययं च भगवत्समयः । 
यदि बाह्यवस्तु वितथ नु कथ समयाविमो न सदो भवत ॥ 

+ यदि बोध एव परमाथवपुने तु बोध्यमित्यभिमतं भवति । 
ननु चाध््तिं भवति बुद्धमुनेमेतमेव कत्स्नसिदमस्करिभिः ॥ 
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नन्विति दाक्यो जिनवौद्धौ विकज्ञानवादी तसत्सिद्धान्तेनेदयथेः । मगवतः सगवत्पा- 
ददिः ( डेकरदेः ) समय इत्यथैः ।! ननु विज्ञानवादिना वेदय्रामाण्यायनभ्यु- 
पगमात् कय तदुभ्युपंतृभगवत्समयस्य तत्समयतुल्यतेति चेत्सत्यं । तथापि 
विज्ञानातिस्किविङ्ञेयाभ्युपग्न्ने कथ न तत्तौल्यं तेनापि तथेवागीकाणदित्याह 
यदीति-) वाद्यं विज्ञानातिरिक्तं वस्तु वितथं अ्यीकंः कथं न्विति सम्वन्धः | इति 
सवेज्ञयनिमघुसदनसरस्वतीकृतसंकषेपयार्सरकतदयाख्यानवचनाभ्या चावगम्यते । 
विज्ञानवादिनापिवद्रैतवाहिनासपि विज्ञनाविरिक्तस्य जगतोऽखीकल्वमेव 
अस्मितमिति । 

वौद्धाना तत्वसप्रहनामकम्रथे- 

“« नित्यज्ञानविवर्तोभयं न्ितितेजो जलादिक । 

त्सा तदात्मकड्चेति सखभिरते परे पुन- । 

ेषामत्पापराधं तु देन नित्यतोवितितः ! " 

इति वाक्येन ितितेजोजलदिबाह्यपदाथोना विज्ञानकल्पितत्व [मिथ्या] 
मभ्युपगच्छतामदैतिनां विक्ञाननिव्यताभ्युपगममात्रमल्पापयध इति दितम् । 
तेनापि ज्ञायते जगद्विपये विज्ञानवादिमतमेवद्रैतमतमिति । 

ये तु रज्छुसपीौदिवत् प्रपचस्यादयन्ततुच्छत्वं { असं ] इच्छन्ति ते तु 
वौद्धमरमेदा एव । “ मायावादमसच्छाच् ग्रच्छनन बौद्धयुच्यते ?? इत्यादिपदमपुरण- 
व्चनात् * असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ‡ इति. मीतावचनादिति विज्ञान- 
मिष्चवाक्येन अद्रतिनो बौद्धा इव जगतोऽसत्वमभ्युपगच्छन्तीव्यवगम्यते । . 

तथा ^“ वेधम्यांच न स्वप्नादिवत् 7? ( ब. सू. २-२-२९ ) इति सूत्रस्य 
जगतः अस्त्वनिराकरणपरे स्वकृतमष्ये ““ यें तु वौद्धमतावखविनो मायावादि- 
-नस्तेऽप्यनेनैव न्ययन सूत्रकारेणैव निरस्ता वेदितन्याः इति जगतोऽप्त्व- 
निराकरणेन मायावादिना निरस्तवं वदन् मास्कराचचार्योऽपि अद्वैतिनां बौद्धाना- 
भिव जगतोऽसत्ववादित्वमेवामिग्रीति इति अपरतखविषये तयेरैक्ये न कोऽपि 
-संडायस्तत्तदूप्रन्थान् पर्याटोचयताम् इति । 

परत्विषयेऽपि साम्यं बौद्धद्रैतवादिनो. । अद्वैतिनां मते निर्विरोषं जह्य 
तत्वं चष्यवादिनां मते निर्विरोषं श॒न्यं त्रमिति तयोदाभावः । 
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सहखरनामभाष्ये राङ्कराचार्यैःब्रह्माणि उब्दप्रननात्तेकरथन ग्रस्त "भनिर्विरेषला- 
च््यवच्छरून्यः इति 7? ब्रह्मणदलून्यव न्नि्विदोपत्वस्योक्तत्वात् । 

कित्व ‹ यस्मिन कश्िद्विरोपोऽस्ति नाम वासरूप वा गुणोवा कमक 
भेदो वा जाति इतिं ( प्र. खा. मा. २-२३-६ ) ब्रह्छधि यक्किचिच्तियोगि- 
कस्यापि भेद्रूपविदेपंस्य निपेषात् । 

अपि च यद्धि यततो व्यावर्तेते तद् तद्न्फवतंकधर्मयोगेनैव ततो व्यावृत्तं 
दृष्टम् । यथा घटात्पटः । न च ब्रह्मदयुन्ययोः कश्चिद्रयावतैकषर्माऽस्ति ! उमाम्यां 
दून्यत्रह्मणोर्निर्विरेषत्वामीकारात् | 

नापि ब्रह्मणः सत्यत्वज्ञानत्वादिधर्मव््वेन सत्यत्वज्ञानत्वादिधर्मरहितात् 
दयून्यात् सेदः । अपरैतिमित्रैह्मणि सत्यक्ञानत्वादिधर्माणामनगीकारात् । 

न च सत्यतज्ञानखादिधर्माणाममावोऽपि 
४ सनृतजडविरोधिरूपमन्त- 

त्रयमलबन्धनदुःखताविरुद्धम् 2! ( संक्षेपण. ) 

इति वाक्येन असव्यादिव्यान्रत्तिघमौणा ब्रह्मणि स्वावगमेन दन्याद्धेदसिद्धिरिवि 
वाच्यस् । 

शन्येऽपि “ जाञ्यसंवृतिदु खान्तपूर्वदोषविरोधि यत् ” इति बैद्धग्मन्थेने 
असत्यादिव्याष्च्यादिधमौणां चावगमेन असव्यादयव्त्यादिधर्मरपि मेदार्देः १ 

नलु ब्रह्मेति शून्यमिति संज्ञमिदात् सज्ञामेदन्यायेन श्ुन्यत्रह्यणेोयद्- 
सिद्धिरिति चनन । निमित्तमेदरतसंज्ञामेदस्य एकस्यैव घटस्य धटकरीरकल्डा- 
दिरसंज्ञामेदवत् अथैवैरक्षण्याप्रयोजकत्वात्-तथाहि-त्रह्मखब्द्स्य नह्यणि सुख्य- 
तरृत्तिरमुख्यदरत्तिवा-मुख्यब्रत्तिप्त्यायपक्षेऽपि योगो वा रूट योगरूढिवौ । 
नाचः । ब्रह्मदाब्दस्य योगिकार्थो हि व्रहणवत्रेलादिकं “ अय कस्मादुच्यते ब्रह्येति 
बृहति व्रहयति चेति श्तेः । न च तद्युक्त ब्रह्मणः अद्रेतिमते; नि्विरोधत्वागी- 
कारात्-न च देरखकाट्वस्तुपर्च्छिदसाहित्यरूप महे ब्रह्मशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं 

तच्चास्ति ब्रह्मणीति ब्ह्यराब्दस्य चब््णि योगः संभवतीति वाच्यम् । 

देदाकाच्वस्तुपरिच्छेद राहिव्यरूपग्रद्त्तिनि।भत्तस्य ^“ जाच्यसंवृतिदुःखान्तपूवंदो- 
घविरोधि यत् `> इति तैच्य्येऽपि सलागीकासात् तस्य शून्यन्यावतेकल्वा- 
समवात् । 
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नापि रूदिसिति द्वितीयः पक्षः ~ असिद्धेः अपसिद्धाताच्च | यथा 

-घटादिदाब्दाना धटलादिकं मवुत्तिनिभित्तमेवं ब्रह्मण्यपि ब्रह्मरब्दप्रवृत्तिनि- 
चित्तं किचिद्राच्यम् । न च तद्युक्तं निष्वैरोपलात् } एतेन योगरूढिरिति 

"तृतीयः पश्च परास्त । योगघ्वत्तिनिमित्तस्य रूदिग्रब्रात्तेनिमित्तस्य चामावात् ! 

ब्रह्मणि खब्दाना नामुख्यव्रत्तिरपि समवि । असुख्यवृ्ति्हिं द्विधा 

गौणी क्षणा चेति । ्रव्त्तिनिमित्तातिरिक्तयुख्या्थगुणयोगे हि गौणी च्छा । न 
च निर्विष ब्ह्मणि गुणयोगोऽस्ि इति न ब्रह्मरब्दस्य ब्रह्मणि गौणी वत्तिः । 

नापि लक्षणा एख्यार्थसम्बन्धिनि अर्थान्तर ब्रातिर्हिं रक्षणा । › “ असङ्ञो 
ह्ययं पुरुष ? इति श्रुत्या असद्धतेनाङ्कीकृते निर्विरोषे अद्धैत्यमिमते ब्रह्मणि 
मुख्यार्थसंवधो द्यसंमवीति न खक्षणयापि ब्रह्मणि ब्रह्ख्ब्दपरव्त्तिरिति । च॒न्य- 
जह्यरब्दयो. दून्ये ब्रह्मणि च प्रवृत्तौ निमित्तामावेन निष्प्रयोजकसन्ञामेदस्यं 
अर्थभेदसम्पादकत्वाभावात् । 

कित्व ““ शून्यवांदिपक्षस्तु सवैप्रमाणग्रतिषिद्ध इति तन्नियाकरणाय नादरः 
त्रियते ॐ इति शाङ्करमाष्यन्याख्यने ब्रह्मविद्ाभरणे “ श्यन्यपदेन सवैप्रपंचातीतं 
भावरूपं रविगचेत्तत्वं विवाक्षितस्; उतामावरूपम् । नायः तथा सति वाचो 
युक्त्यन्तरेण ब्रह्मवाद एवाश्रितः स्यात् इति तन्निराकरणाय न सूत्रकृता सूत्राण्या- 

रचितानि 7 इति कक्यैन श्रून्यवददिमतादद्वैतमतस्य अपरप्रमेये ( जगद्विषये ) 
साम्यमगीकृत्य परप्रमेयेऽपि सून्यब्रह्मणेरिरितरविष्ये वैरक्षण्यामावमेगीकरत्य भावा- 
मावरूपत्विषय एव विवादं सूचयित्वा शून्यस्य मावरूपतवे “ वाचोयुक्त्यन्तरेण 

-जह्यवाद् एवाश्रितः ? इति वोद्धैः शुन्यस्य भावरूपत्वागीकारे भावरूप च्छृन्यात् 
मवख्पब्रह्मणः भेदाभावः जगद्धिपये उमाभ्यां कल्ितलांगीकारात् उभयोर्मतयो- 
अदामावास्िद्ध एवेति न श्यून्यवादिमतनिसयाकरणं कर्वन्यमस्मामिः अदैतिभिरिति 
-स्वीकृतमुभयमतैक्यम् । 

दरन्यस्याभावरूपत्वामीकारे “ तदा सनेग्रमाणविरोधः । सरव्रमाणैः प्रपंच 
-उपटम्यमाने तदभाव एव तत्वमिति निरूपयितुमराक्यमिति दूषणस्य स्फुटतया 
-तच्िराकरणाय न सूत्रकृता सूत्राण्यारचरितानि ?› इति वक्येन श्युन्यस्य प्रप॑चा- 
माक्रूयत्वे सनेग्रमाणविरुद्धतेन साधयितुमदाक्यं बौद्धेनेति । 

^ 
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£ मृतमारणमिव न निसाकरणाहमपि इति सूत्रकारः न तन्मतनिराकर- 
णाय सूत्राणि स्चयामास › इति यदुक्त बरह्मविवामरणकारैः तदपि अद्रैतमते सम॑ 
{ न केवकं परापरत्वविषये वौद्ध द्रैतमतयोः साम्य; मृतमारणवदेव निराकर- 
णाहैलेऽपि समम् ] 

प्रपचनिषेधाधिकरणीभूतत्रह्यामिन्नत्वात्र् निषेधस्य तालिकतरेऽपि नद्धै- 
तहानिकरत्वभियेतद्दरैतसिद्ध । 

तथा अस्माभिरपि ब्रह्मातिरिक्तामावानगीकाराव् नाद्धैतन्याघात इति खंडन- 
डखाचनव्याख्यायामन्यग्रंथेषु च अद्रेतिभिः ब्रह्मणः प्रप॑चामावरूपवांगीकारात्त् 
इति| 

आखंडलार्थस्तु जगतः कल्पित तु अद्रैतिवादिद्यन्यवादिम्यामंगीकरृतामिति 
नापरम्रभेये उभयमतयो्दः । 

जून्यस्य भावरूपसवे अद्रैत्यमिमतब्रह्मणोऽपि सावरूपत्वात् वाचोयुक्व्य॑- 
तरेण ( शब्दमेदेन ) शुन्यवादिनां ब्रह्मवाद एवाश्रितः मावरूपद्यन्यब्रह्मणो- 
भ॑दाभावादिति । 

रुन्यस्य प्रपचामावरूपवे अद्रैत्याभिमते ब्रह्मणोऽपि प्रपचामावरूपत्व- 
मदैतिमिः स्वीकृतमिति तत्यक्चऽपि शयून्यवादिमतात् न ब्रह्मवादद्रैतमतस्य भेद इति । 

ततस्तत्संवभूवासौ यद्गरामप्यगोचरम् ! 
यच्छन्यवादिनां शन्यं ब्रह्य ब्रह्मविदां च यत् ॥ 

रति वाक्यात् शून्यत्रहमैक्ये ज्ञायते 1 ( सव वे. सा. सं. ) 
ज्ञानमात्रं पारमार्थिकं तत्रैव ज्ञातज्ञेयादि कल्पितमिति सौगतमतमेव भवता 

संगृहीतमित्यारोक्याह ज्ञानमिति ( आनंद ० ) 

ज्ञानं नेतद्बद्धेन भाषितं ( गौ. का. ) 

यपि बाद्यार्थनिराकरणं ज्ञानमात्रकल्पना च अद्वयवस्तुसामीप्यसुक्तम् 

इति वाक्यैः अटैतमतस्य॒वौद्धमतेन अपरत््विषये संपूण साम्यमंगीडत्य 

£ इदं तु परमार्थतच्छमद्रैतं वेदान्तेष्येव विज्ञेयम् । 

£ ज्ञानज्ञयज्ञातृमेदरहितं परमाथक्तवमद्वयमेतन दद्धेन भाषितम् 
१ मौ. कं सा. ] इति भाष्येण- 
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॥ 0 0१ ॥ ० # 0 0 

तथा ‹ सकक्मेदविकर परिपूर्णमनादिनिधन ज्ञप्तिमात्र उपनिषदेकसमधि- 
गम्ये त्वमिह ग्रतिपायते मतातरेषु नैवमिति कुतो मतसाकयंराकावकारामासादयेत् 
इत्य इति शाङ्करमाष्यग्याख्यानेन च परतखविषये यक्किचिदैटक्षण्यमिव प्रदशै- 
यामाघ्ुः । तद्रैरुद्वण्यमपि न समवतीति पूर्वं प्रदरितमेव किचित्स्मा्यते । 
तथाहि- 

अद्रैत्रह्यवत् निर्विशेषव्वात् शून्यमपि सकठ्मेदविकलं यथा व्रह्म देराकाटा- 
दिपस्च्छिदयादितव्यरूपपूर्णत्ववत् तथा द्यून्यमपि देदाकाखादिपरिच्छेद सहिव्यरूप- 
ूर्णत्ववत् । ̂ “ जाञ्यसंवतिदुःखान्तपूर्वदोषविरोधि यत ” इत्युक्तेः । अद्रैतन्रह्मवत् 
चयून्यमप्यनादिनिधनं ( उत्पत्तिनारशद्यून्यं ) यथा उद्रैत्यमिमत ब्रह्म क्ञन्तिमात्रं 
ज्ञानरूपं तथा इन्यमपि ज्ञप्तिमात्नम् ( ज्ञानरूपम् ) 

यदुक्तमद्रैत्यभिमतं बह्म उपनिषदेकसमधिगम्यं शून्यं तु नोपनिषत्समधि- 
गम्यमिति न तद्युक्तम् ! उद्वैत्याभिमतत्रह्मगि निर्विरोपवांग कारेण रन्दप्रबात्ति- 
हेतूलां धमौणाममावादज्ञेयत्वाच्च ! उपनिषत्समधिगम्यत्वस्य द्यून्यवदेव असंमवात् 

न तेनापि धर्मेण वैलक्षण्यं द्यून्यस्य कथनार्हमिति न दून्यत्रह्मणोरुभयमते 

भेद् इति । 

किच “ ननु सवैस्यापिं वियदादिप्रपंचस्य स्वप्नतुल्यवे तद्विज्ञानात्मकमेकः 

सर्वं वक्तव्यं ततश्च विज्ञानवादिसखमयप्रवेशापात्तरिति शङ्कते । 

ननु ताक्यभि्षुस्मयेन सम. प्रतिभात्ययं च भगवत्समय । 
यदि बाह्यवस्तु वितयं नु कथं समकाचिमौ न सदृशौ भवत. ॥ 

नन्विति-शाक्यो जिनबौद्धो विज्ञानवादी समयेन तत्सिद्धातेनेत्यर्थः 1 भग- 
चतो व्यासमगवत्पाददिः समय इत्यथः । ननु विज्ञानवादिना वेदभ्रामाप्या्यनम्यु- 
पममात् कथं तदभ्युपरगतृमगवत्समयस्य तत्समयतुच्यतेति चेत्सत्यम् । तथापि 
किज्ञानातिरि्तज्ञेयानम्युपगमे कथं न तत्तौल्यं तेनाऽपि तथैवागकासादिव्याह 
यदीति- बाह्यं विज्ञानातिरिक्तं वस्तु वितथमटीकं कर्थं न्विति संबन्धः । 

यदि बोव एव परमाथवयुनं तु गोध्यमित्यभिमक्तं भवति 
ननु चाधितं भवति बुद्धमुनेसंतसेव कत्स्नमिह् सस्करिभि. ॥ 
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यदि वोध इति । अभिमतमिति भवतामिति देषः! मस्करिभिरेकदण्डिभिः।।? 
इति संक्षपश्यासीरके मधुसूदनसरस्वतीक्रते तद्व्याख्याने च अद्रैतमतस्य विज्ञान- 
वादिवौद्धमतेन वेदाप्रामाष्यादिसर्वविपये साम्यमाराक्य अद्रैतमते 

“ नन्त मातृमानविषथावगतीरपरस्वरं प्रति विभागवतीः | 
उपयन् भदन्तमुनिना सदुश कथमेष वेदिकमुनिभेवति | 

नन्विति निश्चये माता अन्तःकरणविशिष्टः प्रमाता; मानं चक्षुरादि, 
विषयो रूपादिः, अवगतिः ह्पाचाकासा चक्षु रादिजन्यान्तः करणन्रात्ेस्ता इत्यथैः । 
अपरस्परमन्योन्यै उपयननंगीक्ुव॑न्-मदन्तो वीद्धस्तेन सुनिना विज्ञानवादिनेति 

निर्वदोक्तसन्न्यार्सं 

यावत् । त्ैदिकपुनिरवैदेक्तसंन््यासी श्रीैकसाचा्य इति यावत् 7” इति वाक्येन 
मातृभानविषयावगतीनामंगीकारात् वीद्धमते तदनंगीकासात् भेदमिव प्रदर्य, 

८ ननु भवताऽपि परस्परं मातमानादिग्रप्चोऽभ्युपगतश्चत् कथमात्मनो 
निष्प्रपचचादयलभित्यारँक्य तस्यात्मनि तदज्ञानकल्पितत्वान चद्रैतक्षतिम वा 
विज्ञानवादादविश्छेष इत्या्येनाह परमात्मसंश्रयेति 7 इति वाक्येन मातमाना- 
दीना सच्यानामंगीकारि अद्रैतमंगसिया सातृमानादीना मिध्यात्र ( कल्पित ) 
अमीक्रत्य उद्रैतविसोधे पर्षति पुनरागतः बोद्धमताक्दिषरूपः पिदाचः 1 
बौद्धेरपि बुद्धिकान्पितमातमानफल्न्यवहारः स्वीकृत इति । उक्तं च बौँद्धमता- 
नुवादावसरे संकणचार्यैः ‹ तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्धवारूटेन ( बुद्धिकान्पि- 
तेन ) सख्पेण अतस्थ एव प्रमाणप्रमेयफ्यवहारः सवै उपपद्यते ? उक्तं च 
भामतीकारेः ˆ यद्यपि अनुभवात् नान्योऽनुभाव्यमनुभविता अनुमवनं तथापि 
बुद्धयारूडेन = बुद्धिपारेकाष्पितेन अंतस्स्य एवैष प्रमाणप्रमेयफख्न्यवहारः 
प्रमात्व्यवहारश्वेव्यपि दव्यम् । न पारमार्थिकः इत्यथे ? इति । 

आनंदगिरिक्रतन्यायनिणये च 
£ ज्ञानमेव कच्पितनीलखद्याकारतया मेयम् } अवमासात्मकतया एर † 

तच्छ््त्यात्मतया मानं तदाश्रयतया मर्तेति विज्ञानवादेऽपि कल्मपितमानादिभे- 
दमुपेव्य सबैग्यवहारसिद्धिरिव्यर्थं इति । तथा च अद्रैतिमिरेव स्वविषये बैौद्ध- 
साम्यमंगीकृतमिति अद्रैतमते विज्ञानवादिबौद्धमतमेव ! तच बौद्धमतं राङ्राचय- 
ग्रघरतिभिः म्रव्यक्षाद्िमाणविरुद्धलात् निरकृतमिति नद्वितिभिरपि उपादेय 
वौद्धमतं हेयमन्थैः 1 

११ 
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ॐ अदे चोपलब्धेः ॐॐ 

इदं सूत्रं ¢“ इतश्च कारणादनन्यत्वं कायस्य यत्कारण भाव एव कारणस्य 
कर्य॑मुपलम्यते ! तयथा सत्या हि मदि धट उपरम्यते ?› इति राङ्कराचार्य- 
व्याख्यानानुसरेण जगदुपादानकारणमूतायाः प्रकृते जगदमेद् वोधयति न तु 
निमित्तकार्णस्य ब्रह्मण इति जगतो ब्रह्मानन्यत्वे = = ब्रह्यव्यातिरेकोणामवे प्रमाणं 
मवितुं नार्हति । 

ॐ सत्त्वाच्चावरस्य उ 

इति सूत्रं ^“ इतश्च कारणात्कायरयानन्यवं, यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः 
कारणात्मनैव कारणे स्वमवरकाटीनरय कार्यस्य श्रयते सदेव सोम्येदमग्र आसीत् 

( छं. ६-२-१) ° आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् ” (ए आ, २-४-१-१ ) 
इव्यादाविदंङ्ब्दगृहीतस्य कायस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात् । यचच यदात्मना 
यत्र न वतैते न तत्तत उप्यते, यथा सिकताभ्यस्तैटम् । तस्मा्मागुत्पत्तेरनन्य- 
त्वादुत्पनमप्यनन्यदेव कारणात्कायेमित्यवगम्यते । यथा च कारणं ब्रह्म तरिषु 
काट स्वं न भ्यभिचरव्येवं कार्यमपि जगत् त्रिषु काद्ध स न व्यभिचरति । 
एकौ च पुन" स्वमतोऽ्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्य ” इति व्याख्याय कार्यस्य 
जगतः ब्रह्मानन्यत्वं [ ब्रह्यन्यतिरेकेणामावं ] यत्वथयामासु तदयुक्तम् । तथाहि- 

यत्त॒ कारणादनन्यत्वं कायस्येति तच्च उपादानकारणविपय न तुं निमित्त 
कारणविषयम् घटस्य निभित्तकारणेन कुटटेनानन्यत्वादङनात् । निर्थेकारं 
ग्रह जगद्मतिं निम्त्तकारणमेव न तु परिणान्युपादानकारणमिति प्रतिपादितं 
प्राच् } बरह्मणो जगव्मति विवर्तोपादानत्व ( जगव्परकारकम्नमविशेष्यत्व ) मपिन 
संभवति; ब्रह्माणि जगद्भमविरोष्यत्वप्रयोजकानां सामान्यधर्मविरषधरमजगत्सा- 
द्स्यादीनां मध्ये एकस्याप्यमावात् । तुप्यिति न्यायेन विवर्तोपादानलांमीकरिऽ 
"पे रजतविवर्तापादानमूतञ्युक्त्यनन्यत्वस्य रजते असंमववत् जगतः विवर्तोपादान- 
यूतब्रह्मानन्यत्वस्यापि असंम्वात् । न च रजते द्युक्त्यभेदरूपद्यक्त्यनन्यस्वस्यासम्बेऽ 
पि ज्युक्तिन्पतिरेकेगाभावरूपं श्युक््यनन्यत्वं संभवतीति तद्वदेव ब्रह्यव्यतिरेकेण- 
माचरूपं ब्रह्मानन्यत्वं बहयण्यारोपितस्य जगतः संभवतीति वाच्यम् । केनापि रूपेण 
काख्त्रयेऽप्यसतः ञुक्तौ प्रतीयमानस्य रजतस्य शुक्तिग्यतिरेकेणामाव इति विरेष- 
ह्पेण निषेघायोगवत् त्रिकाठेऽप्यसतः जगतः ब्रह्मव्यतिरेकेणामाव इतिं रिरप- 
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रूपेण निषेधायोगात्् ब्रह्मन्यतिरेकेण नास्तीति विरोषस्येण निपेधे ब्रह्मख्येणा- 
स्तीति प्रतीते । तचायुक्तम् ! मिथ्याभूतस्य जगतः सत्यमूतव्रह्वरूपत्वासंभवात् | 

' सदेव संम्यदमग्र आसीत् एक्मेवादितीयं. -.. . तरदै्त › ( छां. 
&-२-१ ) इति श्रतिरतु इदं कार्यं जगत् अत्रे सष्टेः पूर्वं सदेव ्ह्मरूपमे- 
वासीदिति कार्यस्य सेष्टे पूर्वं सद्रूप ८ ब्रह्मरूपत्वं ) न वक्ति । मिध्यामूतस्य 
{ कल्पितस्य | सद्रूपत्वा ( ब्रह्मरूपत्वा , चुपपत्तेः । इदंरन्दस्य विदष्यते 
° तदैक्षत ›  तत्तेजोऽखजत › इद्युत्तरवाक्येऽपि तच्छब्देन विरेष्यस्यैव प्रहणीयत्वेन 
तत् = का्यैक्षत । तत् = कार्य तेजः असनत इति कार्स्यैवेक्षितृत्वसर्नकर्त- 
त्वापत्तेः । आपो वा इदमग्र आसुःइति तावपि इदरब्दनिर्दिषटस्येव विेष्यत्वाप्या 
इदं आघुः इति एकवचनातवह्ुवचनान्तयो विदोषणविदेष्यमावानुपपत्तेः। ““ यथा च 

कारण ब्रह्म जिघरु कटु स न व्यभिचस्ति, एवं कामपि जगत् त्रिषु काच 
सत्व न व्यभिचरति ? इत्युक्तिस्तु स्वमतविरुद्धा | तथा हि अद्धैतसते घटपटादि- 
सर्वजगतः नास्ति नासीत् न मविष्यति इति वोध्यमानक्रैकाल्किनिषेधप्रतियोगिल- 
रूरपमिध्यात्वागीकरेण एकस्मिनपि काठके असतः त्रिकेषु सोक्तिः स्वमत- 
विरुद्धा । स हि यथा छ्ुक्तिकायाम।सेपितं रजतं डुक्तिकावत् यस्मिन् कस्मिश्चित् 
कल्टेऽपि सत्र; नपि डुक्त्यमिनं; तया ब्रह्मभि आसेपितं जगत् याक्षिन् करिमि- 
श्विदपि काठे न सत् भवितुमर्हति नापि ब्रह्माभि्नम् ‹ तस्यास सिद्धं सतो 
हधुप्पत्तिः प्रय्यो वा स्यानासतः रदविपाणादेः › इत्यादिमौ डपादीयमाष्ये जमतः 
दारविषाणवत् असत्वोक्तेः असद् भूतस्य जगतः सत्यत्रह्यणा अभ्ब्दो न युक्तः । 

ॐ असद्व्यपदेश्षाच्रेति चेन्न घ्मन्तिरेण वाक्यशेषात् ॐ 

इति सूत्रस्य “ अस्देवेदमग्र आसीत् ` ( छ. ३-१९-१ ) इति शतिः 
असद्वा इदमम्र आसीत् › ( तै. २-७-१ ) इति श्रुतिश्च प्रे स्ष्टेः प्राक् इदं 
जगत् अस॑त् आसीदिति जगतः असं वाधयतीति न कार्यस्य जगतः कारणी- 
भूतव्रह्मानन्यत्वमित्यादक्य जगतः असत्वकथनं न अव्यन्तास्लाभिप्रायेण ( स्वरू 
पामावमिम्रायेण ) किन्तु अन्याक्रतनामरूपत्वाभावारमप्रायेणः; नामरूपव्याच्कत 
वरतुन एव सच्छब्दार्हतात् । अस्देवेदमम्र आसीत्यादौ असत्येन व्यपदिष्टस्यैव 
तत्सदासयीत् इति वाक्यशेषे सत्वेन कथनात् । तथा आम्मानं द्यमकुरुत .( वै. 
२1७।७1१ ) इति वाक्यदोषे उक्तस्य अक्रुरुतेति करिंयमाणतविदे.षणस्य असत्य- 
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संभवात्) ° असदेवेदमग्र आसीत् असद्वा इदमग्र आसीत् ” इत्यत्र श्च॒तस्य असदा- 
सीदित्यस्य असदिव आसीदित्यथकत्वेन कार्यस्य पूव सच्वासावानवगमेन कारणी- 
मूतादूब्रह्मणः कायस्य अनन्यत्वमेवेति यदथवणैनं तदप्ययुक्तमेव 

ˆ असदेवेदमग्र आसीत् तत्सदासीत् › इति श्ुतिः अद्रैतमतरत्या इदं 
जगत् अग्रे असत् = अन्याङ्ृतनामरूपवद्ब्रह्मरूपमासीत् इति व्याख्याने पूर्व 
विशेष्यतया इदंपदबोष्यजगत ग्रसक्तत्वेन तदितिपदेन जगदेव पसमृद्यते न तु 
असत् इति तत्पदबोध्यं जगत् अनन्तरं सत् आसीत् इति जगत एव सं बोघ- 
यति न तु असतः स्त्वमेति “ तत्सदासीत् ? इति वाक्यरेपेण असतः सच्चं 
कथ्यते इ्युक्त॑स्योगात् । किच इदं जगत् प्रे असत् = अब्याक्रतनामरूपात्मकः 
बरहैवासीत् तत् = असत् अन्याकृतनामरूपात्मक ब्रह्म सत् =व्याकरतनामरूपालकः- 
मासीत् इल्युक्तिरप्ययुक्तैव । ब्रह्मणो निर्धिकारतेन सर्वदा अन्याकृतनामरूपत्वात् 
उग्रे अन्याक्रतमामरूपलोक्तेः पश्चात् व्याकृतनामरूपववोक्तेश्वायोगात् । 

न च इद्-जगत् असदासीदित्यस्य न अब्याक्ृतनामरूपवदूत्रह्मासकमासमत् । 
तत् = अन्याकृतनामरूपवक्ानैमित्तेन असच्छब्दबोध्यं ब्रह्म सत् =व्याकरतनामरूप- 
वदूब्रहमरूपमासीदिति अर्थ न वणेयामः; येन ब्रह्मणा निर्विकारतेन सर्वदा अव्या- 
कृतनामरूपलेन पूवमन्याक्रतनामरूपलोक्ति पश्चात् व्याकरतनामंरूपत्वोक्तिश्वा- 
युक्तेति शंकायाः ग्रसाक्तः । कन्तु इद् जगत् असत् = अब्याक्रतनामर्ूपवद्- 
विद्यात्मक (ग्रक्रत्यात्मक ; मासीत्) अनन्तरं प्रकृते. ( अविवायाः ) जगदालनां 
परिणामे; तत् जगत्; सत् = नामरूपात्मना परिणत ( व्याकृत ) प्रकरत्यात्मकं 

( अवि्यासमक ) मास्रीदि्यथकरणात् 1 प्रकृतेः विकारितवेन व्याक्रृतत्वान्याकरतत्व- 
सैमवात् इति वाच्यम् । एतेन कायजगत अवियात्मकम्रक्रत्यनन्यत्वसिद्धावपि 
कार्यमूतजगत, क्रारणब्रह्मानन्यत्वस्य अद्रैत्यमिमतस्यासिद्धे । 

क्त्वि ब्रह्ममः कदापि विकाराभवेन अग्याकरृतनामरूपवक्स्य सर्वदा 

सेच जगतश्वाद्वैतमते सवैदा ब्रहमस्वरूपत्वागीकारेण च जगत् अग्रे अन्या 
कृतनामरूप्रातसक्नरह्यरूपमासीदिल्युक्तिरप्ययुतेव । 

अपि चच मिथ्याभूतस्य जगत सत्यत्रह्मस्वरूपत्वस्यायोगाचेव्यादीना 

देष चेष्टः जगत असद्ूपत्रह्मरूपत्वकथनमयुक्तमेव । 



न्पायसुघापण्डनम् १९६९. 
+ 0 सणि भौ ण त पभ) मपि कु दि मजे पिं भेह हे कोक भेके मे पी प 

: असद्वा व्दम््र आसीत् ` [ तै. २-५७-१ ] इति शति जगतः 
पू्वमसचवं वंत्तीव्यादाक्य तद्।त्मान स्वयमकुरुत इति वाक्यदोषे असच्छब्द- 
वोध्यरय क्रियमाणत्वेन विदोषणात् क्रियमाणल्रय च असति = सन्ये असंभवात् 
अर्द्रा इदमग्र यसीदिव्यप्यासच्छब्दः नात्यन्तास्खाभिप्रायः कितु अन्याक्रत- 
नासर्टप्वदुत्रह्याभिद्रायः । तथा च जगत् अन्याकरृतनामरूपवदर्ह्यरूपमासीदित्य् 
इति कोथनमप्ययुक्तम् ! तदात्मान स्वयमद्ुरुत इति वाक्यरोषोक्तक्रियमाणत्वविदो- 

घणस्य अत्यन्तासति द्यून्ये अयोगेन असद्वा इदमग्र आसीदित्यत्रव्यासच्छब्दस्य 
अत्यन्तासदथेक्रत्वाभाववत् निर्विकारे ब्रह्मण्यपि तदात्मान स्वयमकुरतेति वाक्य- 
डेपोक्तक्रियमाणत्वविरोपणस्य असम्वेन असच्छब्दस्य ब्रह्मार्थकत्वस्याप्ययोगेन इद् 
जगत् असत् = अन्याक्रतनामरूपात्मकनब्रह्मरूपमासीदिति अकथनस्याप्य- 
योगात् । ̀ असद्वा इदमग्र आसीत् ? ‹ अस्देवेदमप्र आस्मैत् ` इति श्चलयोः 

सूत्रकारेण एवमर्था वर्त इति शाङ्खर्या्यानमयुक्तमेव । 

ॐ युक्तेदकाब्दांतराच्च उॐ 

इति सूत्रस्य “' युक्तश्च प्रागुत्पत्तेः कायस्य सचमनन्यलं च कारणा- 
दवगस्यते, शब्दातराच् । युक्तेस्तावदण्यते-दधिघरस्चकावर्थभिः प्रातैनियतानि 
कारणानि क्षीररत्तिकाघ्वणोदीन्युपादीयमानानि खोक ददयन्ते 1 न हि दष्यर्थ- 
भिषेत्तिकोपादीयते । न घटा्थिभिः क्षीरम् । तदसत्का्यैवदे नोपपदेत । अवि- 
रिष्टे हि ग्रायुत्पत्तेः सवस्य सर्त्रासचे कस्मात् क्षीरादेव दध्युतद्यते, न मृत्ति- 
कायाः । सृत्तिकाया एव च घट उत्यते न क्षीयत् । अथाविरिष्टेऽपि प्रागसचे 
क्षीर एव दध्नः कश्चिदतिशयो न मुत्तिकायाम । ग्रत्तिकायामेव च घटस्य कथ्चि- 
दतिदध्यो न क्षीर इत्युच्येत, तद्यतिद्यक््वाय्मागवस्याया असत्का्वादहानिः 
सत्कायेवादसिद्धिश्च 7 इत्यादिना यत् कार्यस्य कारणादनन्यत्वे उत्पत्तेः प्राक् 
सवे च युक्व्याभिधानं तत्सवं परिणाम्युपादानकास्णेषय एव न तु निमित्तकारण- 
विषये । धटस्य निमित्तकारणात् अन्यत्वादे्दशैनात् । म्रक्रते च निर्विकारस्य 
ब्रह्मणः जगद्यति निमित्तकारणववैन कायस्य जगत् निमित्तकारणाद्ेदस्थैव सिद्धेः 
नेयं युक्तिजेगतो निमित्तकारणीमूतव्रह्मानन्यतवं वोधयति । 

राब्दान्तराच्चेतदवगम्यते... पूवैसूत्रेऽसन्यपदेरिनः खछब्दस्योदाहततवात्ततोऽन्यः 
सद्रवपदेरी शब्दः शब्दान्तर ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं, इत्यादि । 
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तद्धैक आहरसदेवेदमप्र आसीत् इति चासत्पक्षमुपक्षिप्य कथमसतः रुनायेते- 
त्याक्षिम्य ' सदेव सोष्येदमग्र आसीत्” ( छा, ६-२-१ ) इृत्यवघास्यतिं । तत्रेद्- 
राब्दवाच्यग्यं कायस्य प्रागुरपत्तेः सच्छब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य 
श्यमाणलात्सत्वानन्यवे प्रसिष्यत इति खब्टान्तराच्चेति सूत्रभागस्य य॒द्रबा्यानं 
तद्प्यय्तम् । 

८८ सदेव सोम्थेदम्म्र आसीत् एकसेवाितीयम्. -. तदैक्षत... ... 
तत्तेजेऽघजत 7 इति शतिः हे सग्य ! इदमग्रे = अध्य जगतोञ्े, एकः = प्रधानं 
८ सख्यं ) अदहितीयं = स्जातीयद्वितीयवस्तुरहितं; अथवा असहायं; सदेव = 
सननायकपरमाद्यैव, आसीत्, तत् = समनामक व्रह्म; बह रया = नियामकरूपेण 
( अन्त्यामिरूपेण ) वड स्या, तदय निय पप्रा: प्रजायेय इति रक्षत, तत् = 
ब्रह्म, तेजः तेजोऽमिमानिदेवता, तेजो भूत॒ च, असजत; इति सन्ामवनब्रह्मण- 
सृष्टेः पूव सत्व ततो जगत्छुष्टे व्रतिपादयति; न तु ददंपदेन जगत्कथयित्वा 
तस्य सनामक्नरह्मणा अभेद बोधयति 1 तथाव अद्रैतमतसीस्या राराविषाणवत् 
त्रिकादटेऽप्यसतः अचेतनस्य जगताश्चेकाटेऽपि स्ता चेतनेन ब्रह्मणा 
फेक्यायोगेन इदं सदिति सामानाधिकरण्यानुपपत्ते. । न च वाधाया सामनाधि- 
करण्यै स्वीक्रत्य इटन्ेन यद्परतीतं तत् सत् = ब्रह्म इति ब्रह्मणि जगतः 

कल्पितलमेवोच्यते, नतु इदपदनिर्दिष्टस्य भिथ्यामूतस्याचेतनस्य जगतस्सव्य- 
भूतचेतनब्रह्मणा अमेद् इति वाच्यम् । तथा सति मिध्याभूतजगतस्सव्येन ब्रह्मणा 
भेद् एवोक्तो भवतीव्यनया श्रुत्या जगतो ब्रह्मानन्यत्वाशिद्धेः । तस्मादियं श्चुतिजगतो 
ब्रह्मणा अभेदे नोदाहर्तव्या । यच्वाप्युक्त॒ “ यदि तु प्रागुत्पत्तेससत्कार्यं स्यात्प- 
श्चाचचोत्पयमानं कास्णे समबेयात्तदान्यत्कारणात्स्यात् । तत्र “ येनष्टुतं श्रुतं 
भवति ` ( छां &-१-३ ) इवीयं प्रतिज्ञा पीड्येत । स्वानन्यत्वावगतेस्त्विय 

ग्रतिक्ञा समथ्य॑ते > इति तदप्ययुक्तम् । ˆ येनाश्च॒त श्रतं भवती दि वाक्यस्य 
८: तमादेद्वा विशिनष्टे येनादेदेन श्तेनाश्च॒तमपि अन्यत् श्रत मवत्यमत॒मतमत- 
कितं तर्वितं मवद्यविक्ञातं विक्ञातमनिश्चित निश्चित भवतीति सवीनपि वेदान- 
धरीत्य सर्वं च अन्यत् वेद्यमधिगम्याप्यकृताश् एव मवति यावदात्मत् न जानाती- 
त्यास्यायेकातोऽवगम्यते ” इति वक्येन रौकयाचर्थेरेव अन्थच्छुतं भवतीति 
स्च चान्यद्रेवमिति स्पष्टमन्यदितिपदाम्या ब्रह्मणश्चेतनाचेतनाव्मकजगता मेदाभि- 
धानात् 1 तथा अकृतार्थं एव मवति यावद्ात्मत्वं न विजानाति इति वाक्येन 
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जगज्ज्ञानस्य ब्रह्मजानमेव फर, जगति ज्ञतेऽपि ब्रह्मणः ज्ञानामावि न्य~सेव जनतो 
ज्ञानमिति जगज्ज्ञाने कारण ब्रह्मज्ञान पल ( कायै ) इद्युक्तदेन च जगद्न्रन्चणो- 
अदस्थैवाभिवानात् । ब्रह्मज्ञानेन जगतो ज्ञान मवति इ्युक्तौ जगतो ब्रह्मणा रेकं 
यथाकशचिटतीयित न क्ह्म्नानेिन जज्ञान भवतीत्युक्तम् । उद्धैतमतरीव्या 
ब्रह्मज्ञानेन जग्च्ज्ञानं न समवति च अष्िष्रानन्ञानददापमेव अष्यन्तं मातिं | 
यथा छुचिक्ाज्ञानदखाया तत्राध्यस्त स्जतमधिाने शुक्तितच ज्ञाते जुक्तिकात्तान- 
निवृत्या छुक्तिच्छाज्ञानकन्पितमष्यरत रजत नद्यति न द्दयते च } प्तं त्रह्माज्नन- 
कम्पित जगत् ब्रह्मणि अधिष्ठाने ज्ञति ब्रह्माज्नननिवृच्या अध्यरत जगत् नश्यति न 
टृस्यते च इति येनाष्ट्त श्वत स्वतीति श्रतेः ब्द्यजाने जगद्राति उत्यवः असमवीः 
राद्रावचार्यैमै कृतश्वेतति नानया श्त्या जगतो त्ह्यानन्यल्च्यत इति ! 

ॐ पट दच्च ॐ 

सूत्रस्य“ स्वष्ितग्रस।रितपव्योयथाफभदः तथा कारणादूव्रह्मणः 
कार्यस्याभेद इति अशकथनमयुक्तम् । भिष्यामूत { असद् मूत ] जगतः सव्येन 
बरह्मणा देक्यायोःस्य पूव उह्गस्नुतन्वात् इवि | 

(4 ६।। 

पि ते 

कार्यं जगत् उपादानादूब्रह्मणः भिन ब्रह्मकायैमिन्कायैकःरव्वात् 1 यत् 
यत्करा्थमिन्नच्छार्यैकःर तत् तस्माद्भिः, यछा घटकार्ययिन्कार्यकरः पटः 
घटाद् मिन इति ब्रह्मजगतः विरश्चषणक्रायकारिणेसंदमा्खक्य ' यथा च प्राणादिः ? 
इति (२०) सत्रन्य “ यथाच छेके प्राणापानादिघु प्राणसिदेपु प्राणायामेन निरुद्धेषु 
कारणमल्रेण खूयेण वतैमानिघु जीवनमाव्र कार्य निवैव्यैते नाकुच्छनप्रसारणादिक 
कायीन्तरं, तेष्वेव प्राण्सेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाक्कुच्चनप्रसारणादिकमपि 
कायीन्तर नित्ये! न च प्राण्स्दाना ग्रभदक्तःप्राणादन्यत्र समरणस्वमावा- 
विदेषात् } एवं कायस्य कारणादनन्यत्वमतश्च छरल्चम्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात्तद्- 
नन्यत्वाचं सिद्धैषा श्रौती प्रतिज्ञा “ येना्चुतं श्वतं भवव्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं 
( छा &-१-१ ) इति व्याख्याने ‹ यथा प्रणविक्क्षणकायकारिणा म्राणापाना- 
दिविदेपाणा न प्राणात् प्रायः सेदः तथा विच्छक्षणका्यकाररिणोरपि ब्ह्यजगतोर्सं 
भेद ‡ इति यदुक्तं तन्न युक्तम् । 

चेतनसत्यभूतव्रह्मणः अचेतनासत्यजगता अमेदासंमवस्य पूर्वं न्यवस्था- 
पितत्वात् । ˆ यनाश्रत शत भवतिं ' इति प्रतिज्ञावाक्यस्य जह्यज्ञानेन जगज्ज्ञानं 
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1) 0) 

मवतीव्येतत्परत्वामावस्य+ ग्रद्युत॒ जगज्ज्ञानस्थैव ब्रह्मज्ञान फरमिलेतरपरत्वस्य 
च व्यवस्थापितव्वाच्च ! तस्मात् ज्ञानमात्र पारमाशकं ततैव ज्ञातेज्ञेयादि कान्पित- 
मित्यादि सौगत ( चौद्ध ) मतमेव वेदसूत्रगीताभतया प्रकल्स्य अद्धैतमत वेदसूत्र- 
तार पप्रस्थानचयसिद्धमिति तामसञनमेोहनाथं दर॑यिवा सा्ठिकानां मोहो 
माभूदिति अद्ैतमताभिन्ं वौद्धमत नाभाव उपटब्धोशल्या दिसुैः ख्ण्टयिलवा 

| प ®करप ^ अ नेतदद्रैतमतं साचिकैर्म्रह्य भिति प्रददीयामासुरिति | 

ॐ इत रन्यपदेश्द्धिताकर (दि दोष्प्यतितः उ 

अन्यधा पुनश्चेतनकारणवाद् आक्षिप्यते । चेतना] द्रे जगदमाक्रेयाया- 
माश्रियमाणाया हिताकरणादयो दोषाः प्रसव्यन्ते । कुतः इतरव्यपदेडात् , इत- 
रस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मं व्यपदिङति श्च॒तिः 1 ' स आत्मा त्वमसि श्वेतकेतो 
( छा. &-<८-७ ) इति प्रतिवाोधनात् 1 यद्रा इतरस्य च ब्रह्मणः शाररात्मतवं 
न्यपदिराति । ˆ तत्यष्टूवा तदेनानुप्राविडदत् । ( तै २-६ ) इति सष्टुरेवा्षैक्रेतस्य 
बरह्मणः कायौनुप्रवेदेन दारीरात्मलग्रद्रौनात् । ‹ अनेन जीवेनात्मनानुप्राक्दिय 
नामरूपे व्याकरवाणिः ( ६-३२-२ ) इति च परा देवता जीवमात्मरब्देन व्यप- 
दिदिन्ती न ब्रह्मणो मिनः शारीर इति ददयीयति । तस्मायदूब्रह्मणः ््रल तच्छा- 
रीरस्थवेति । अतः स स्वतंत्रः कर्ता सन् हितमेवाठना सौमनस्यकर् कु्यीनादित 
जन्ममरणजरारोगाचनेकानथनाख्म् । न हि कश्चिदपरतत्रो वधनागारमात्मनः 
क्रत्वाञ्नुप्रविदाति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मकः सन् अत्यतमचिन देहमास्म्वेनेपेयात्। 
कृतमपि कथंचिदयदुदुःखकरं तदिच्छया ज्यात् । सुखकरं चोपाददीत । स्मरेच 
मयेद जगद्विव विचित्रं विरचितमिति । स्वी हि लोक स्पष्ट कार्य क्रत्वा स्मरति 
मयेद क्तमिति । यथा च मायावी स्वयं प्रसारिता मायामिच्छयाऽनायासेनैवोपसं- 
हरति, एव शारीरोऽपीमा सष्ठिमरपसंहटरेत् । स्वमपि तावच्छरीरं सासयीरो न 
दाक्नोत्यनायासेनोपसहतुम्र । एवं हि तच्कियाचद्रनादन्याय्या चेतनाञ्जगद्म- 
क्रियेति गम्यते । 

ॐ वाक्यान्वयात् उ 

इदं सूत्रं (न वा अरे पत्युः कामये › द्युपक्रम्य “न वा अरे सरस्य 
कामाय सव प्रियं मवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मा वाऽरे द्रष्य 
ओतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः " (ब्र. ४-५-६) इति वाक्ये द्र्व्यश्रोत- 
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व्यत्वादिख्यणं उपदिदियमानः क्ते विज्ञानात्मा ( जीवः ) आहोस्विन् पस्मात्मेति 
संदाय उपक्रमसामध्य+त् विज्ञानात्मा { जीव ) इति पूर्वप्े च त्राप्रे सिद्धान्तः; 
श्रोतव्यत्वादिना व्यपदिष्टः परमाव्यैव, कुतः वाक्यान्वयात् । वाक्य हि पौर्वापर्य 
णविक््यमाण पस्मात्मान प्रति अन्वितावयव द्श््यते तस्मात् परमात्मन एवायं 
ददौनाद्युपदेल इति ग्या््या तत्वेन जीवब्रह्मणोभंदबोधकमेवेति । 

य प्पुनरुक्त प्रियस् चितापक्रमाष्ठज्ञानाव्मन एवाय ददौनाद्ुपदेख उति 
तत्र ब्रमः 

ॐ प्र तिज्ञासिर्दधोकिगमाहमरथ्यः ञॐ 
(~ ६५ अस्त्यत्र प्रतिज्ञा ' आत्नि विज्ञाते सुवीमिद् विज्ञात भवति 2 ‹ टद सर्वं 

यदयमात्मा ` इति च तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयव्येतद्छिगं यसम्मरियसंसूचितस्या- 
त्मनो द्रव्यत्वादिसङ्कतेन यदि हि विज्ञानाद्ा परमात्मनोऽ्य स्यात्ततः पर 
मात्मविक्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इव्येकविज्ञानेन सव विज्ञान यद्रतिज्ञात 
तद्धीयेत तस्मात् व्रतिज्ञासिष्य4 विज्ञानात्मपरमात्मनोरमेदादोनोपक्रमणमिव्यादमरध्य 
आचार्यो मन्यते । 

ॐ उत्कमिष्यत एव भावादित्योड्ल्ोमिः उ 
विज्ञानात्मन एव देहेन्ियमनोबुद्धिसंघातो पाधिसपकात्कटषी सूतस्य 

ज्ञानध्याना दिसाधनानुष्टानात्सप्रसचस्य ठेहादिसेदघातादुत्रमिष्यत- परमास्मै- 
व्योपपत्ते इदमयेदे नोपक्रमणमिययौडरोमिराचार्यो मन्यते । श्वतिश्चैव मवति, 
° एष संग्रसादोऽस्माच्छीरत्समुत्थाय पर॒ ्योतिरुपसंपच स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पयते › ८ छां . ८-१२-३ ) इति । 

ॐ अवस्थितेरिति काकरृत्स्वः उ 

अस्यैव परमात्मनोऽ्नेनापि विज्ञाना त्ममविनावस्थानादुपपनमिदममेदनोपक्रमणाभिति 
काराकरच्छ्ाचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम् "` अनेन जीवेनात्मनाऽु 
ग्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणे › इव्येवजातयिक परस्यैवात्यनो जीवमावेना- 
वस्थानं दरयति । मन्त्रवणीश्च › ‹ स्वणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्वाऽभिवदन् यदास्ते › (ते आ. ३-१२-७) इत्येवंजातीयकः, कारा- 
कृत्सस्याचायस्याविकरत परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम् । आइमरथ्यस्य तु 

> (कः कप 

यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमस्प्रितं तथापि ग्रतिज्ञार्द्धसिति सपे 
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क्षत्वामिघानाव्कायैकारणमावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते । ओदुच्छोमिपक्षे पुनः 
स्पष्ठमेवावरयान्तरपक्षौ भेदाेदयै गम्यते । तत्र कादाकरत्स्नीय मत श्ुव्यनुसारीति 
गम्यते ! प्रतिपिपादयिपिताथीनुसासात् ' तत्त्वमसि ` इव्यादिभ्रुतिम्यः........ 
अपि च ध्यत्र हि दहैतमिव भवति तदितर इतर पश्यतिः (ब्र २-४-१३) 
इत्यारम्य अवियाविषेये तरयैव ददीनादिवक्षण विदेपविन्ञान प्रपच्य “यत्र त्वस्य 
सवैमातैवामूत् तत्केन कै पद्येत् › इत्यादिना विचाविषये तरयैव द्दोनादिल- 

क्षणस्य व्रिरेचविज्ञानस्यामावमसिदघाति । पुनश्च विप्रयामवेऽपि “ आत्मानं 
विजानीयात् › इत्याद्य  विदज्ञातारयरे केन विजानीयात् 2 इत्याह । ततश्च 
विरोपविक्ञानाभावोपपादनपसरत्वाद्रक्यस्य विज्ञनध्।तुरेव केवकः सन् भूतपूवंगत्या 
करठैवचनेन तृचा निर्दि इति गम्यते! दद्धित त॒ पुरस्तात्कादकृस्नीयस्य 
क्षस्य श्ुतिमलम् । अतश्च विज्ञानातसपरमातमनोरविचाग्रत्युपस्थापितनामरूपस 
चितदहाद्यपाधिनिम्तति भेदो न पारमार्थिक इव्येषोऽः सववेदा 
न्तवादिपिमिरम्युपगन्तन्यः । “सदेव सोग्येदमग्र आसीत् ? “ एकमेवाद्वितीयम् ? 

{ छा. &-२-१ ) ‹ आ्ैवेदं सर्वम् › ( छा. ७-२५-२ ) " ब्रह्मवेद स्वम् ? 
(मुं. २-२-११) ‹ उद् स4 यदयमात्मा (वर, २ ४-६ ) " नान्योऽतोऽस्ति च्छा? 

(व्र. ३ ७-२३ ) नान्यदतोऽस्ति द्ध (र. ३-८-११) दव्येवरूपाम्यः श्चुतिभ्यः 
८ वासुदेवः सम्रनिति ? (ग ७-१९ ) ° द्मेत्रज्ञन्चावि सां विद्धि सवेश्लेच्रेषु 
भारत ? (ग. १३-२) ' सस सर्बेषु भतेधु तिष्ठन्त परमेदवरम् ` 
(गी १३-२७) इव्येवरूपाभ्यः, स्रतिग्यश्च मेदददनापवादाच ‹ अन्योऽ- 
सावन्येऽहमस्मि न स वेद यशर परञ्च ` (व्र. १-४-१०) भृत्योः स मद्युमाप्रोति 
य॒ इह नानैव प्यति ` व्र. 9-9-१९) इव्येवंजातीयकात्, स वा एम महानज 
आत्माञनरोऽमरोऽमृतोऽमये व्रह्म ` (दर. ४-४-२५) इति चात्मनि सवविक्रिया- 
प्रतिपेधात् । अन्यथा च सुपणा निरपवा<विज्ञान।नुपपत्ते सुनिशिताधतलातुप- 
पत्तेश्च निरपवाद हि विज्ञाने स्वाकाक्षानिवर॑कं आव्सविषयभिष्यते ‹ वेदान्त- 
विन्ञानसुनिश्विताथौः ` (२ ३-२-६) इति च श्रुतेः तत्रे को मोहः कररोक. 
एक्त्वसनुपद्यतः † ( ₹. ७ ) स्थितप्नज्ञगक्षणस्पृतश्चेति । .... न दहि स्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहित रुहयाया ( तै. २-१ ) इति काचिदेवैका गहा 
अधिकृत्यैतदुक्तम् । न च ब्रह्मणोऽ्यो गुहायां निदहितोऽस्ति तत्छष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविदात् इति स्ष्टुरेव प्वेदाश्रवणात् ` इत्यादि राङ्कराचायीणां यतन्रिसूत्री- 
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व्यास्यान तदयुक्तम् ।! श्रृतिमूत्रपदं अस्याधस्याकथनात् इति ज्ञातुं उयते 
सुप्रज्ञैे साच्विवै › तथापि मन्द्म्तीना साचचक्रानामयसेव धृतिसूत्ाधं इति 
श्रान्तिमीं सत् इव्येतदर्थं तद्रवाख्यानस्य श्नु तिसूत्रषनारूढता छ्दातो दयिप्याम । 

ॐ प्रतिज्ञासिरदधोलिडगमाहमरथ्यः ॐ 

इति सूत्रं प्रतिज्ञासिद्धेटिङ्ग ज्ञापक इत्यादमरथ्यो मन्यते इत्यथ॑कम् । 
ॐ उत्कमिष्यत एवमदादित्योङ्ल्ञेमिः ॐ 

इद् सत्रं उक्कमिप्यत- देहाद्क्मिप्यत' ररश्षोः एवं मावात् एवंग्रकारिण 
विद्यमानात् इ्यौडखेमिसचार्य मन्यत इत्यम् । 

उॐॐ अवस्थितेरिति काराङ्त्स्नः ॐ 

इदं सूत्रं अवस्थितिस्द्धावा.देति काटक्ृत्स्नाचार्यो मन्यत इत्यथ॑कम् } 
तथा च एवं सस्छरग्धाधकानि इमानि सत्राणि गुणस्त्राणीति प्रधानसुत्रतुसारेण 
नेयानि । 

ˆ वाक्यान्वयात् ` इतिं प्रघानस््रं तु भदवोवक्तया व्याख्पातभिति 
तदनुसारेण जीवब्रह्मणोर्भदवोधकन्येव नतयेदघोधकानीति नात्रारमाकतं 
वक्तव्यमस्ति । `“ प्रतिन्ञासिद्धे ` रिति सुतऋऋयाख्यावसरे जीवनब्रह्मणोर्मेदविप्रये 
अस्त्यत्र प्रतिज्ञा इद्यक्ला ` आस्मनि विज्ञाते सव॑मिद् विज्ञात भ्वति ` ! इटं सवं 
यदयमात्मा इति श्नुत्योग्र॑हणं कृतम् । 

‹ उ्रमिष्यत ' इति सृद्रन्यःख्यावसेरे जीवस्य परमाद्सैव्यविषये ‹ एष 
सम्रसाद् ? इतिं शचच्छुदाहर्णम्; 

अवस्थिते › रिति सूत्रन्याख्यावसरे * अनेन जीवेनेत्याचनेकश्रुतिस्च्यु- 
दाहरण न युक्तम् । ताः श्रुतय स्मृतयश्च नार्टवधिकाः न वा मेदनिपेधिका \ 
वितु मेद्रोधिका उच्युक्त बेदाचभ॑निरूपणाचसरे उति नेह पुनः विरोपतो विचायते । 
चिति उक्तस्मारणाथं यथा इमा; न्रूतिस्मृतयः जीवब्रह्मणोसमेदाबोधिकाः प्रत्युत 
मेदबोधिकाः तथा विचित् क्रमेण प्रदद्॑ते । 

| ® प वि म्रतिज्ञासिद्धेरिति सूछन्याख्यावसरे यदि हि विज्ञानात्मा परमात्सनोऽन्यः 
स्थात् तत॒ परमात्मयिज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इ्येकविज्ञानेन सवैविज्ञानं 

यद््रतिक्ञातं तद्धीयेत इति एकविज्ञानेन सवेविज्ञानान्यधातुपपत्या जीवपरमात्मनोर- 
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भदसिद्धिरिति यदुक्तम् तदयुक्तम् । शङ्कराचायैरेव येनाश्रूत श्रत मवाति 
इत्यादिवाक्यन्याख्यावसररे “ सर्वान् वेदान् अधीत्य सवे अन्यत् तद्वे्मधिगम्यापि 

अकतार एव॒ यावदाव्मत्॑न विजानाति? इत्यादिवाक्येन सवैरिमन् 
जगति ज्ञतिऽपि ऋय ८ पस्मात्म) ज्ञान यावन्न मवति तावत्. 

पर्यतं जग्च्नान व्यश्रैमेव ¦ परमात्मनि ज्ञात एव जगज्ज्ञान सपरं मवति 
इति व्रह्यज्ञानं जगज्ज्ञानस्य फक मवति इ्युक्तत्वेन तथा “ कृतकृत्यश्च 
मारते"ति गीताश्चोकव्याख्पावसरे च एवमेवोक्तवेन जगत् ब्रह्मणि कल्पितमिति 
वदता अदैतिना मतसीव्या अधिष्ठानक्ञनिन अध्यस्तस्य ज्ञानासभवाच्च 
ब्रदयज्ञानेन जगतः ज्ञान भवतीति प्रतिज्ञेव अयुकेति श्तौ तथा प्रतिज्ञायाः भावात् 
तदन्यथानुपपव्या जीकत्रह्मणोरैक्यकथनमयुक्तम् 1 ' इदं सव॑ यदयमात्मा ` इति 
श्रुतिरपि न जीववब्रह्मणेरैक्यं वाक्ति। उभयश्चुतिविरोषकिचारस्तु अवस्थितेरिति 
सूत्रोदाहतश्चुत्यथविचारावसरे द्रष्टव्य । 

८ उत्क्रमिष्यत 7 इति सूत्व्याख्यावसरे विज्ञानात्मन एव . देद्ा- 

दिसधातादुक्रभिष्यतः परमाद्मैक्योपपत्तेः इृदमभेदेनोपक्रमणमित्योडुरोमिरा- 
चार्या मन्यते, श्रुतिश्चैव मवति, ८ एप ॒सेंग्रसादोन्सच्छयीयात्ससुत्थाय परं 
ञ्योतिस्पस्पय स्वेन सूपणाभिनिष्पयते ? ( छां. ८-१२-३ , इति विज्ञाना- 

त्मनः ( जीवस्य ) परम।द्मैक्यविपये ‹ एप सम्प्रसाद् › इति श्रुद्युदाहरणं 

यत् तदत्यन्तमयुक्तम् स्ववाक्यविरुद्धत्वात्न परमास्ैक्यस्य तादृराश्चुतौ 
अप्रतिपादनाचं । 

तथा हि-परं उ्योतिरुपसंपय स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते, यः स कि 

परस्मादात्मनः प्रथोव मवल्युत अविमागेनैवावतिष्ठते इति वीक्षायां " स तत्र 

पर्ति? इति अधिकरणाधिकर्वव्यनिर्देरात् “ ज्योतिरुपसंपद्य › इति च क्तृक- 
मनिर्दसात् सेदेनैवावस्थानमिति (चर, शां. भा. ४-४५-४ ) भाष्ये परंज्योति 

रुपसंप्....स तत्र पर्येति इति श्चतेः स॒क्तावपि मेदबोधकलत्वस्य उक्ततेन 

विज्ञानात्मनः ( जीवस्य ) परमात्मैक्यविषये उदाहरणस्य स्ववाक्यविरुद्धतात् । 

न च रोकराचार्यैः पूर्वपक्ष एव " एष संप्रसाद › इत्यस्य भेदपरलत्वसुक्त 
न तु सिद्धान्ते इति नैतस्य वाक्स्य अभेद विषये उदाहरणस्य स्वव्याहतिरिति 
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1,127.71, ,1,119,,7,99,90 ा का  क । । 

वाच्यम् । सिद्धान्तेऽपि “ भेदनिर्द्रान्तु अनेदेऽयुपचर्यते ? इति वाक्येन मेद्वोध- 
कत्वमगीक्रलय तस्य गौणत्वपक्तमिति अस्य वाक्यस्य अभेदवेोधक्रल्वाभावस्य 
स्वीकारात् । अमिदविपये उदाहरणे स्वन्याहतेर्टैवीरत्वात् । 

एप सग्रसाद्ऽस्मच्छरी रव्समुत्थयाय पर ज्योतिरुपसपद्य सेन ख्येणा- 
मिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुपः स तत्र पर्येति जष्न् क्रीडन् रममाण सखीमिर्वा- 
यानैर्वा ज्ञातिमिवी ( छ. ८-१२-२ ) इति 

श्॒त्यथरत॒ पमः समप्रसाद- = जीवः, अस्मच्छरीरात् सम॒व्याय पर 
ज्योति = परमात्मानं, उपसपच = प्राप्य स्वेन ख्येण = स्वरसूपेण अभमि- 
निप्पयते व्यक्तो मवति, सः = प्राप्यः परमात्मा उत्तमपुरुष. सः = प्राप्नो जीवः, 

तत्र पर्यैति-सचार केति, जक्षन्-मक्षण वुन्, कीडन् सखीभिः यानैः ज्ञाति- 
भिर्वा रममाण आस्ते इति सुक्ते भूता परमात्मना गिनः सन् कीडादि्ं 
कसतीति स्पष्ट॒॒परमात्मना भेदः द्वीजनैज्ञतिमिः मेदः जक्षणक्रीडाकर्ममूतै 
तत्तत्पदा्थेश्च मेदः कथ्यते इति अरय वाक्यस्य पेक्यविप्रये उदाहरणमव्यतमयुक्तम् । 
विदषविचारस्त्वन्यत्र कृतो द्रष्टव्यः । 

अवश्थितेरिति सूज्रव्याख्यावसरे परमात्मनो विज्ञानात्ममवेन ( जीव- 
सविन ) अवस्थानमित्यस्मिन् विपये अनेन जिनात्मनास्नुमरविर्य नाम्य 
व्याकरवाणि (का. &-३-२ › इययेवंजातीयकं परस्यैवात्मनो जीवमविनावस्थानं 
दायति इत्युक्तस्तावदसह्ता । 

अनेन जीवेन 2 इतिवाक्य पूव॑मागेन सहित तु इत्यमर । ‹ सेयं देवतै- 

क्षत हन्ताहमिमास्तिखरो देवताः अनेन जीवेनात्मनाञ्नुप्रविद्य नामस्ये व्याक- 

रवाणि ? इति (छ. ६-२३-२ ) तस्याथ सा = पूर्वोक्ता; इयं प्रमाणसिद्धाः 
देवता = सनाव्नी परमात्मरूपा, रेक्षत = इक्षितवतीः अह इमाः तिलः = 

तेजोऽषप्रथिन्यभिमानिन्य- देवताः चेतनभूता, अनेन जीवेन आत्मना = 

चेष्टवरूपेण ई न्यापारम्वतैकर्येण ) प्रविद्य; नामरूपे = नामरूपात्मकं जगत् 
न्यादरवाणि = न्याक्यम् ? इति । न च इमास्तिस्रो देवताः इत्यत्र देवतारब्देन 

चेतनम्रहण अयुक्तमिति वाच्यम् देवतारूब्दस्य चेतनवाचकत्वात् । उक्तं हि 

ङकराचार्थै ब्रह्मसूत्र ( २-१-५ ) भ्ये अपि च वपेप्रीतकिनः प्राणसंवादे 

करणमान्नारका निवृत्तयेऽधिष्टतचेतनपरिग्रहाय देवतारन्देन विरेषान्ति ‹ एता 
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ह यै देवता अहं श्रेयसे विवदमाना इतिः (ता वा एता सव देवताः प्राणे नि श्रेयस 
विदित्वा  ( २-१४ ) इति च ! इति वाक्येन देवताडब्दस्य अधिष्टात॒परत्वमिति 
तथा च ' योरौ तिष्ठन् “ योभ्प्पु तिष्ठन् ' ° यः प्रधिव्यां तिष्ठन् ? य आत्मनि 
तिष्ठन् › उति तेजोऽमपृथिन्याचयभिमानिदेवताञ्ु ( चेतने ) जीवेन = मागवतो- 
क्तरीत्या अह हि जीवसन्ञेः वै मयि जीवः समाहित इतिं मारतोक्तरीत्या च जीव- 
सक्ञकेन प्राणधारक्रूपेण ( अन्तयररूपेण ) प्रविर्य नामरूपात्मकम्रपचनिमी- 
णेक्त्या प्रवेस्यदेवताचेतनेभ्य प्रविष्टजीवनामकपरमातममनः भेद एव कथ्यते । 
राङ्कराचार्यैरपि अन्तयाम्यधिदेवादिषु तद्धसन्यपदेशात्” इति सूत्रव्याख्यानावसर 
* प्रावे्बदिवताया अविज्ञेयमन्तयांमिण द्रवन् देवतात्मनोज्यमन्त्यापिण दरयति ? 
(रा. भा. १-२-१८ ) इति स्पष्ट प्रवेदयप्राधिवीदवतायाः तदन्त प्रविष्टेन 
अन्तयौभिपरमातना भेद उक्तः । 

एवं ° भेदन्यपदेशाचान्य. › ( ब्र, १-१-२१ ) इति सूत्रीयशाङ्करभाष्ये 
** अति चादित्यादिखससामिपानेभ्यो जीवेम्योऽन्य ईश्रोज्तययीमी य आदिव्ये 
तिष्ठन् आदित्यादन्तसे यमादित्यो न वेद् यस्यादित्यरटाकधर य॒ आदिव्यमन्तसे 
यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रतः ? ८ त्र् १-१-२१ ) इति सूर्रीयदाङ्करभाष्ये 
“* असि चादित्यादिङ्धरीराभिमानिभ्यो जविम्योऽन्य ईश्येज्तर्यामी य आदित्ये 

तिष्ठन् आदित्यादन्तर्। यमादित्यो न वेद् यस्यादिव्यद्दारीरं य॒ आदित्यमन्तरो 
यम्यव्येप न आमान्तय।म्यमृत ? ( घ्र. २-७-९) इति श्त्यन्तेरे मेदव्यप- 
देशात् तत्र ह ^ आदिव्यादन्तसौ यमादित्यो न वेद इति › वेदितुसदिव्याहि- 
-ज्ञानात्मनोऽन्योऽतयमी स्पष्ट निर्दिरयते '" इति आदित्यदेवनाया तदन्त प्रविष्टेन 
न्परम्रात्मना भद उक्तः । 

क 0 0 09 । छ 

अभ्पे च ‹ दारीर्शोमयेऽपि &ि मेदेतैनमधीयते ` ८ ब्र. १-२-२० ) 
इति सूत्रीयराङ्कप्माप्ये “ अपिचोभ्येऽपि हि दाखिनः काण्वा माध्यद्दिनाश्च 
अन्तयौमिणो सेदेनैनं र¶सेरं ( जीव ) पृथिव्यादिवत् अधिघ्रानलेन नियम्यसेनं 
चाधीयते... तरमच्छासीरादन्य ्धरेऽन्तयीमीति सिद्धम् › इति रपं आपिष्ठानां 
धिष्ठेययोः नियम्यनियामकयोजंवित्र्मणोः मेद् उक्त इति।नच सचसे 
अविामूर्कः ( भ्रममूल्कः ) इत्यपि त्तरैवोक्तमिति वाच्यम् अविया ८ खरम ) 
-खर्कल्यक्तेरेव अदैतमते भ्रमकारणाना असरमवात् भममूककलवं प्रदर्सितं, 
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ग्रदरोयिष्यते च तथा च तद्रदेव “ उमास्तिद्धो दवता अनेन जविनात्मनानुग्रावरेय 7 
इति प्रवेद्यतेजोध्वादिदेवतायाः प्रवेष्रब्रह्मणाभद पवौक्तः नतु पथिव्यादिषु 
ब्रह्मणो जीवरूपेण श्रठेरोकतव्या परथिव्याचस्मिानिनचेतनस्य व्रह्यणा अभेदः । 

ह 1 

न च ¦ जीवेनात्मना ` इति ब्रह्मणो जीवमाकन्योक्तत्ात् अनेन वाक्येन 
जीवव्रह्यणोसभदो वोध्यते इति वाच्यम् । जीव्न्द्स्य “ जीवो जीवमजीजनत् 2 
“ अह दहि जीवसज्ञो वै" इत्यादिग्रमणैः चेष्टकलादिप्रवरत्तिनिमित्तवच्वेन च 
ब्रह्मणी जीवराब्दवाच्यलसिद्धः नेदं वाक्यं ह्मणो जीवमविन अल्पज्ञेन संसाररूपेण 
अवस्थानवोघकमिति । 

सर्गाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वास्विदन् यदास्ते (तै. आ, 
३-१२-७) इति वाक्यस्यापि जीवव्रह्मणोस्मेदे प्रमाणतया उदाहरण अयुक्तं । 
तव जीवब्रह्मणोरैक्यवोधकपद्ामावात् 1 मन्त्वणीसतु यत् = यः.धीरः = सर्वज्ञः, 
सर्वाणि रूपाणि = स्वान् पदार्थान्, (रूपात्मकेः समस्तं जगत्) विचित्य = निमाय, 
नामानि राब्दात्मकध्रपच चः क्रत्वा = निमय, अभिवदन् = अमिवदनादि कुर्वन् 
आस्ते इति । अस्य च तद्िद्धान् अग्रतो भवति इद्युत्तस्वाव्यार्थनान्वयः-तथा 
चैतस्मिन् वाक्ये जीवपरमात्ननोरमेदयोधकपदभावात् प्रत्युत का्थकारण- 
भावोक्त्या ज्ञतृक्ञेयमावोक्या च मेद ए वेष्यते । न च स्वयं तत्र प्रविस्य इतिं 
पदानां मत्रे सयोजने करते सृष्टपदार्थघ प्रवेशसिद्ष्या जीवन्रह्मणोरैवयसिद्धिरिति 
चाच्यम् । अविद्यमानपदसंयोजनेन क्रियमाणस्याधस्य वेद्धलामावात् ! तथागी- 
कारे अयमेवार्थोऽ्स्य नान्य इति नियमामावापत्तैः | 

अविचमानपदसंयोजनेन सैस्याप्यथ॑स्य सर्वैरपि वाक्य. प्रधिरिति दोपस्य 
यूर्वमेवोक्तलात् दिस्येव्यादिपदसयोजनेऽपि पूर्वाक्तसीत्या अमेदासिंद्धेश्च । 

यच्चाप्यु्तं तत्र कारक्रस्स्नीयं मत ( अविक्रत- परमेश्वरो जीवो नान्य 
इति ) शरुव्यतरसारीति गम्यते प्रतिपिपादयिषित धीनुसारत् । ततमसीत्यादिः 
श्रुतिभ्यः › इति तदपि हेयम् 1 

राङ्करग्चाय।दिमिः “ ज्ञान च तस्मिन् परात्मभावनिवृत्तिरेव.---...., 
अन्यात्मभावनिनृरत्त आत्ममाव स्वात्मनि स्वामाविकःः य. स केवदो मवति इति 
: आत्मा ज्ञायते ` ‹ इत्युच्यते इति ` ( व्र. जा. मा. ४-४-२० ) भाष्ये तथा 
«८ न च मह्ावास्याजायमानं ज्ञानमेव ब्रह्चव्युक्तम् । तधा सति ज्ञानरूपस्य ब्रह्मण 
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क 

उत्पत्तिः स्वीकायी स्यादिति वाच्यम् । तज्ज्ञानं नैव जायते कितु तदानीं केवकं 

तदावरकाज्ञाननिसस एर जायते, तन्मूख्क एव॒ तदानी ज्ञान जायत इति 

व्यवहार । तच ब्रह्मरूप ज्ञान निर्विपयकमित्यादि सिद्धान्तनिन्दुव्याख्याया- 

तत्तवमस्यादिवाक्यस्य वधजनकत्वमेव नास्ति इति कथितव्वेनः वोधजनक- 

त्वागीकारेऽपि अखण्डार्थ्रोधकल्स्वीकारेण “ चित् * इत्येतन्मा्रवोधजनकल्वोक्ते 

न तत्तवमस्यादिवावयैर्जीवव्रह्मणोरैक्यं बोध्यते इति न काराकृस्स्नीयरयाभेदमतस्य 

तच्वमस्यादिभरुतिम्रतिपिपादयिपिताथीनुसारित्वमिति । 

तथा- यत्र हि ,' इद्युपक्रम्य सववेदान्तवदिमिरम्युपगन्तन्य इ्य॑तं यदुक्त 

तदपि अदुपपनम् । ‹ यत्र हि ' इति वाक्यस्य द्वैतपारमार्थिकत्ववेधकलेन 

दैतमिध्याले प्रमाणतया उदाह्वुमराक्यवात् । तथा हि ' ननु दरेतेनोपमीयमानतात् 

दैतस्यः पासमार्थिकल्मिति ` ब्रू. शा. २:४-१४ इति ) दाङ्करमाष्येण तया दतेन 

दैतस्योपमीयमानत्यात् दृष्टातस्य दाष्टातिकस्य च तस्य वरतुतवं स्यात् उपमानोप- 
मेययो- च्सुखयोरबसतुत्वोपरमादित्यथैः इव्यानन्दगिरिदीकया ‹ ननु द्वैतमिवेव्ये- 
तदुपमानं कथं भ्वेत्, दतं वस्तु न चेदस्ति ? इति सुरेश्चराचाय॑वा। तकन च ‹ यत्र 

दि द्वैतमिव मवति › इति वाक्यं उपमावाचकेन इव रष्देन द्रैतरय पारमाेक्तं 

बोधयतीदयुक्तत्वात् । तथा ' न हि विष्णुमित्रो वध्यापुत्रवत् अवभासते इति 
कश्चिदाचक्षीत तस्मावधानुमव तक्वमभ्युपगच्छद्धिेहिरेवावमासते इति युक्तमभ्यु- 
पगंतुं न तु वहि्वैत् अवमासत › इति (ब्र सू रा मा. २।१।२८) माष्येण इव 
राब्दसमानार्थकवद्मत्ययातवदहिर्वत् इति शब्देन वाद्यपद् भस्य सत्यत्वं सिद्धयती- 
त्युक्त्या वतग्रत्ययसमानाभकेन इवर्ब्देन युक्तेन द्वैतरब्देनापि द्वैतस्य पारमार्थिक- 
सत्यत्वािद्रेश्च । अविवाकस्पित ( मिथ्या ) येदविष्ये एतद्राक्योदाहरणस्या- 

युक्तत्वात् । 
नलु ˆ कश्चित्कान्ता ` इति वाक्यं श्रुता तदुत्तरवाक्यमश्नुत्यैव काश्चित् 

इत्यस्य पुर्टिगदेन, कान्ता इत्यस्य ख्ीद्धिगवेन कथमन्वयः इत्याक्षेपव द्ैतेनोप- 
मीयमानलात् द्वैतस्य पारमार्थिकत्वामिति पूवैपक्षवाक्यमात्रं संगृह्य तदुत्तर विद 
मान दतस्य पारमार्थिकत्निषेवकं (न वाचारभणं विकारो नामधेयम् " इति 
श्रुत्यन्तरात् ˆ एकमेवादितीयम् ' ‹ आत्मवेद् स्म् ' इति च इति राकरमाष्यीय~ 
सिद्धान्तवाक्यं तथा दवैतप्रपचस्य मिध्यात्वादिश्चातेवियोधान्न तस्य सत्यतेति 
परिहरति न वाचारभणाभिति आनदगिरिवाक्य च अज्नाद्ैव वा ज्ञालापि. 
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पमि + 

परप्रतारणार्थं संगोप्य वा “ यत्र हि ठैतमिव * इति वाक्य हैतस्य पारमार्थिकत्व 
कथयति इति चकराचायौ; वदन्तीति कथमस्य वाक्यस्य दवैतमिध्यालवोधकत्र- 
मित्या्षप्ना भवानपि हास्यास्पदं वेति चेत् न । अस्मदमिप्रायानवोधात् । 

तथाहि- यत्र हि द्वैतमिव भवति * इति वाक्य द्ैतेनोपमीयमानत्वात्् 
दरैतस्य पास्मार्थिकत् कथयतीद्युक्त्वा उत्तरत्र “ वाचार॑मणं विकारो नामधेयं ? 
इत्यादि दैतमिध्याल्वोधकश्चतिवियोधात् द्ैतस्य पारमार्धकत्वं न संमवतीति 
निराक्रतम् राकराचार्यैरिव्येतत्सत्यम् तथापि ‹ यत्र हि द्वैतमिव इति वाक्यस्य 
दैतमिथ्यात्े ( अवि्याकल्पितवे › प्रमाणतया उद्ाहरणमयुक्ताित्याभिग्रायोऽ- 
स्माकमिति । 

तथा च~ यत्र हि ” इति वाक्येन बोधिते द्वैतस्य पारमार्भिकत्वं बाध्यते 
इत्यदरैतिनः, न वाध्यते दन्धकम्ममाणाभावात इति दैतिनः आस्तां स विचारः । 

£ यत्र हि ' इति वाक्यं द्वैतस्य पार्मार्थिकत्वं बोधयतीव्यस्मिन् विषये न 
विवाद. अद्रैतिनामिति | 

राङ्कराचार्थैयैच निराकृतं “ वाचारभणं विकारो नामधेयं इति 
श्रुलन्तरात् “ एकमेवाद्वितीयम् ` ‹ आत्मैवेदं स्वम् › इति च इति माष्य- 
वक्येन श्रुतिभिः द्वैतस्य मिध्यात्वसिद्धे; ताभिः श्ुतिभिर्वाघात् यत्र हि 
दवेतमिव भवति › इति वक्येन वोधितमपि द्वैतस्य पारमार्थैकत्वं न प्राह्यमिति 
तदप्यतिहेयम् 1 तथा हि- 

: वाचारभणं विकारो नामधेयं ; इति श्तौ जगतः ्धैतस्य) मिथ्याल- 
बोधकपदामावात् । न च वाचारंभणं नामधेयं इति पदे एव मिथ्यातबोधके इति 
वाच्यस् । वाचारभणरान्दस्य वाग्जन्यन्यवहारविषय इत्यर्थकतेन नामधेयपदस्य 
नच नामा्थैकलतरेन मिध्यात्वबोधकलत्वामावात्त् । तदर्थकत्वमात्रेण मिथ्यात्रसिद्धौ 
ब्रह्मणोऽपि वाग्जन्यन्यवहारविपयत्वेन नामव्ेन च मिथ्यालापत्ते. ।। 

न च वाचारभमणमात्रं नामधेयमात्रं इति मात्रपदसंयोजनेन केवख्वाग्जन्य- 

न्यवहमरविषयः केवटनामेव, वर्तुसत्ता नास्ति इत्यथकत्वप्राप्त्या मिध्यालं सिद्धय- 
तीति वाच्यम् । अविद्यमानपदसंयोजनेन भवतोऽ्थस्य श्वुव्यर्थत्ामावात् । तथा- 
भूतस्यापि श्रुयते “ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म › इति वाक्ये अविचमानानि नेति 

१२ 
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नेति नेति पदानि संयोज्य भवतः ब्रह्य सत्य न; ज्ञान न; अनन्त न इत्यादेरपि 
श्युत्यधत्ग्राप्तया ब्रह्मणोऽपि मिथ्यालापत्तेः | 

तुष्यतिति न्यायेन वाचारंभणदरान्दस्य मिध्याथकत्वागीकारेऽपि विकार- 
मूतघटङरावादीनां मिथ्या पृृत्तिकेव्येव सत्यमिदयुक्तमृत्तिकायाः सत्यलमद्रैतम- 
तरीत्याऽपि न संभवति । उद्रैतमते ब्रह्मातिरिक्तियोर्धटमूत्तिकयोरुमयोरपि 
मिथ्यातेन एकस्य सतव्यलक्यनस्य अपरस्य मिथ्याल्क्रयनस्य चासंभवात् । 

भवतु वा कायस्य घटादेर्मिथ्यात्वं कारणीभूताया मृद सत्यत्वं, म्रक्रते 
ब्रह्मणः एव॒ सत्यत्वं जगत ॒ मिथ्यात्वं च न सिध्यत्येव । न च; तह्य स्यं 
कारणत्वात् मृद्रत् “ जगन्मिथ्या कार्यत्वात् घटवत् › इव्यनुमानसूचनद्वारा 
“ वाचारंभणःमिति वाक्यं ब्रह्मजगतोर्भिथ्यात्वसत्यते बोधयतीति चाच्यम् । 
अनिकदोषटुष्टत्वात् । तथाहि- नह्य॒ सव्यं कारणत्वात् मृदरत् इति प्रथमा- 
नुमनि पक्चीरते जह्य, निर्गुणं वा सगुणं वा । न तावनर्गुणं तस्य अ्धैतमतरीत्या 
निर्धमकत्वेन कगरणत्वरूपहेत्वभावेन हेतोरसिद्भेः । सत्यत्वरूपसाध्यधर्मीभावेन 
ऋधाच । नापि सगुणम् । सयुणब्रह्मणः पक्षीकरणपक्षे साध्यभूतं सत्यत्व पारमा- 
र्थिक वा व्यावहाप्किं वा । पारमार्थिकसत्यत्वसाधनपक्षे तस्मिन् अदैतमतसीत्या 
पारमार्थिकसत्यत्वामविन वाधाव् । अद्वैतमतसत्या प्रदि पास्मार्थिकसव्यत्वामावेन 
दृष्टान्ते साध्यवैकल्याच । सगुणत्रह्मणो भ्यावहारिकसत्यत्रसाधनं तु प्रकृतानुप- 
युक्तमित्यादि । 

एवं जगन्मिध्या कायत्वात् घटवदिति द्वितीयानुमनेऽपि साच्यभतं 
भ्थ्यात्वं हि नास्ति नासीन मविष्यति इति प्रतीयमानत्रैकाल्िकनिषेधग्रति- 
योगिलसूपर, कार्ल च प्रागमावप्रतियोगित्वरूपम् प्रागमाव ( पु्ैकाट्मात्र- 
वृत्त्यभाव ) ग्रतियोगिलरूपकाययैत्वतः पदाथैस्य ञैकालिकनिषेधभ्रतियोगित्रूपे- 

मिध्यात्वाभाव एव संभवेन विरुद्ध हेतुः ( साध्यामाकन्यापो हेतुः ) अद्रैतमतयीत्या 
कल्पितस्य जगतः काय॑त्मसिद्धं चेति हेतुः खरूपासद्ध इत्यायनेके दोषाः | 

किच एकेन म्रदिण्डेन सवं प्रण्मयं विक्नातं स्यात् “ वाचारंमणं विक्षारो 
नामधेयं मृक्तिकेलयेव सत्यम् › इति वाक्यस्य खदुक्ताथैकते अद्रैतमतर्सत्या पूर्व - 
वाक्येन सम्बन्ध एव न संभवति । 
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न च येनाभुतं शरुतं भवति असतं मतसविज्ञात विज्ञातमिति वाक्येन 
जहज्ञानेन सवज्ञानं भवतीव्युक्तौ कथ लु एतत् अग्रिद्रम्-अन्यविज्ञानेन अन्यज्ञानं 
भवतीति प्रष्ठ प्रवत्तेन यथा सोम्यैकेन इत्यादिवाक्येन यथा एकमृतििण्डज्ञानेन 
सनेमृण्मयघटादिज्ञानं भवति तथा एक्बरहज्ञानेन सम॑जगज््ञानं मवति इत्युत्तरे दत्ते 
घटग्त्तिकयोर्भदो वा अभेदो वा । भेदे कथं मृज्जञानेन घटज्ञानं स्यात् । अभेदे च 
मृत्कारण घटादिः कायमिति व्यवहारः कथमिव्याराङ्काया “ वाचारम्मणं विकासे 
नामधेयं रृ्तिकेत्येव सत्यम् > इति वाक्यं प्रदत्तम् । तस्य चायमर्थः घटदररावा- 
दिकं वाचारंभणमात्रं नामधेयमात्रै वस्तुतो नास्वयेव । मृत्तिकैव सत्यमिति उत्तर- 
दानाय एकेन गरतिण्डेनेत्यादिवाक्यस्य प्रवत्तिरिति वाच्यम् । एव सङ्कतिकथनस्य 
उनेकदोषयुक्तत्ात् । कै दोषा इति चेत् शृणु सावधानमेकौकम् । तयाहि- 
येनाभरुत श्रूतं भवतीति वाक्यं ब्रहज्ञानेन जगज्जञानं भवति इत्य्थ्रतिपादकं 
यदा स्यात् तदा कथंचित् अद्रदयक्तेयं संगतिर्यक्ता स्यात् । नचैव | न तथा 
ग्रतिपादयत्यथमिति राङ्यचार्यैसेवोक्तवात् अद्रैतमतरीच्या असंमवाच । 

राङ्करचाया हि ^ तमदेरो विशिनष्टि येनदेकेन श्रुतेन अनुतमप्यन्यत् 
शरुतं मवति ।..-अनिश्चितं निशवेतं भवति सवौनपि वेदानधीत्य सर्वं च अन्यत 
वेचमधिगम्यापि अक्रताथं एव मवति । यावदात्मतत्त्वं न विजानाति इत्यारुयायि- 
कातोऽवगम्यते › इद्युपनिषद्धाप्येण सरवैवेदे अधीते वेदार्थमृतनल्यान्यजगति ज्ञातेऽपि 
न पुरुषः ताथ भवति आत्मतच्वज्ञानं विनेति वेदाध्ययनस्य ्रहान्यनेदाथेमूत- 
जगच््ञानमेव फं इति जगज्ज्ञानं कारणं ब्रह्मज्ञानं फट ८ कार्यं ) भिति, कायै 
कारणश्रुतभिनज्ञानविषरयतेन मिन्नत्वमेवाह्ः # न तु ऋह्यव्यतिरेकेणासत्त्वखूपं 
मिथ्यात्वं ( अभिनत्वं) इति । 

तथा ^“ कृतकृत्यश्च भारत ?› कृतं कृत्य कर्तव्यं येन स कृतकृत्यः सत्कुर- 
ग्रसूतेन ब्राह्मणेन यत्कतन्यं तत्सर्वं सगवत्तत्वे विदिते कृतं - -‡ न चान्यथा 
कतेन्यम् परिसमाप्यते कत्यचिदिव्यभिप्राय- ` `` -““ सर्वं कर्माखिलं पार्थं 
ज्ञाने परिसमाप्यते ` इति चोक्तम् । 

भैः सिमित्यघीत्य सवं वेद अधिगततद्थं च पुत्र आत्मविद्यामधिकृत्य पिता 
पृच्छति । तस्य सवंवेदाध्ययनादि्नैव कृतार्थस्वादित्याश्चवयाह सवरनमीतति इत्यानंदगिर्यं- 
वतरणसपि इममेवार्थं गमयति । 
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« एतद्धि जन्मसामग्रचं ब्राह्मणस्य विेषत. । प्रप्ते तत् कृतकृत्यो 
हि द्विजो भवति नान्यथा 7? इति च मानववचनम् । य एतत्परमाध॑तच्चं मत्तः 
श्रुतवानसि ततः कृतार्थस्त्वं भारतेति ( गी. १५-२० ) एतद्बुद्धवाबुद्धिमान् 
स्मात् कृतकृत्यञ्च भारत इति शछोकव्याख्यानरूपेण इकरमीतामप्येण सवे- 
वेदाव्ययनवेदाङ्ञानादिरूपकर्मण. ब्रहाज्ञानमेव पटं । ब्रह्मज्ञान संपादनेनैव पुरुषस्य 
कतार्थत्वमाहूः | तेन च " येनाभ्नुतं श्रूतं भवति इति ? वाक्यमपि जगज्ज्ञानस्यः 
ब्रह्मज्ञानं फं ( कार्य ) न तु ब्रह्मज्ञानेन जगत ज्ञानं भवतौव्येतत्परभिति 
सिभ्यति । 

अद्रैतमतरीतव्या असंभवश्च | अद्रेतमते जगतः ब्रह्माणि कल्पितत्वेन यथा 
दयुक्तिकायामारोपितं रजतं अधिष्ठानीभूतड्क्तिनज्ञाने सति न प्रतीयते तथा अधि- 
छ्ठानमते ब्रह्मणि ज्ञाते तत्राध्यस्तं जगत् न प्रतीयते इति ब्रह्मज्ञाने सति जगञ्ज्ञानम- 
संभवि च । एवमेवोक्तं केनोपनिषद्धाग्यतद्वीकयोः । अथवा दत्थ इति 
( के. भा. २-२-११ ) रोके तु डुक्स्यादितत्वं विजानतां यतोऽध्यस्तं रूप्यादि 
अचिन्नातं मवति अजानतामेव त्वध्यस्तं विज्ञातं भवतीति प्रसिद्धम् । तथा ब्रह्माणि 
ज्ञेयत्वस्याध्यर्तत्वादेव त्वविदो न ज्ञातं ब्रह्म पयन्तीव्यथः > इति मन्थेन 
अधिष्ठानज्ञाने अष्यस्तवस्तुनः ज्ञानं न संभवति इत्यादयोऽनेके दोषाः प्रादुर्भवति 
भ्रथगौरवसयादुपरम्यते, प्रसंगे तानपि वक्ष्यामः । 

तथा च~ येनाश्रुतं श्रुतं मवति › इति वायं ब्रह्मज्ञानेन सवैविज्ञान भवतीति 
न प्रतिपादयति । 

तत्तक्तं शङ्कराचार्यः ‹ अतश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोरविचप्रद्युपस्थापि- 
तनामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो मेदो न पारमार्थिक › इव्येषोऽथैः स्वै- 
-धदान्तवद्दििरमभ्युपगन्तन्य- “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ` ‹ एकमेवादितीयम्' 
( छां. &-२-१ ) ̂““““““"इव्येवंरूपाभ्य. श्रुतिभ्यः; स्प्रतिम्यश्च " वासुदेवः 
स्वमिति › ८ गी. ७-१९. ) इत्येवंरूपाभ्यः, मेददखनापवादाच्च ‹ अन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्मि ` *“““ इत्येवंजातीयकात् इति तदप्ययुक्तम् । कस्यामपि श्तौ 
स्मृतौ वा जीवन्रह्मणो्भद- देहाद्युपाधिनिमित्तः न पारमार्थिक इत्युक्ते. । प्रत्युत 
अनाधितैः ( वाधक्म्रमाणद्यून्ये ) स्वतः म्रमाणमरतैः अपौरुषेयैः श्चुतिवाक्यैः 
तदनुसपरिस्मृपतिवाक्यैश्च बोधितस्य अवाध्यस्य मेदरय पारमार्थकल्वष्यैव सिद्धेश्च । 
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साङ्करभाष्यभामतीकासादिभिः “ लौकिकानि हि प्रमाणानि सदसच्च 
मोचराणि तैः खट सत्सदिति गृह्यमाण यथाभ्रतमविपरीतं त्वं व्यवस्थाप्यते 
असचच्ासटिति गृह्यमाण यथाप्तमविपंरीत तख व्यवस्थाप्यते सदसतोश्च विचारा- 
सहत्वं व्यवस्थापयता स्ैग्रमाणविग्रतिषिद्धं व्यवस्थापितं भवति तथा च सरवै- 
ग्रमाणविप्रतिपेधान्नेय व्यवस्थोपपद्यते ! यद्युच्यते तालिकं म्रामाप्यं प्रमाणानामनेन 
विचारेण व्युदस्यते न सान्यवहारिकिम् । तथा च स््निविषयत्वान सवेग्रमाण- 
प्रतिषेध इत्यत आह-न ह्यय सर्वैप्रमाणसिद्धो टोकन्यवहारोऽन्यत्तत्वमनधिगम्य 
रक्यतेऽपहनोतुम् । प्रमाणानि हि स्वगोचरे प्रवतंमानानि तक्तमिदमिलयेव 
म्रववन्ते-अताल्िकल्वन्त तद्रोचरस्यान्यतो बाधकादवगन्तव्यम् 1 न पुनः 
साव्यवहारिकं नः प्रामाण्य, न तु ताचिकमित्येव ्रवतन्ते वाधकं चातालिकमेतेषां 
तद्रोचरविपरीततखोपदरोनेन दरीयेत् । यथा ्युक्तिकेयं न रजतं मसीचयो न 
तोयमेकश्वन्द्रो न चन्द्रयमित्यादि, तद्वदिहापि समस्तम्रमाणमोचरविप्सततत्वा- 
च्तरव्यवस्थापनेनाताचिकत्वमेतेपा प्रमाणाना बाधकेन दरोनीयः न लम्यवस्थापित- 
तल्वातरेण प्रमाणानि राक्यानि वाधितुमिद्यादिवक्येन प्रमाणानि तालिकत्वमेव 
८ पारमार्थिकल्वमेव ) पदार्थानां बोधयन्ति न तु न्याचह्यार्कित्वम् ( मिध्यात्वम् ) 
चाधकग्रमाणसचे तु तस्याप्रामाणिकल्यमिति कथितत्वेन प्रक्रते च मेदग्राहकाणि 
मेदग्राहकतया शङ्रादयद्धीकरतानि प्रमाणानि अभेदप्राहकस्य वाघक्प्रमाणस्या- 
भावात् भेदस्य पारमार्थिकत्वमेव गृहन्ति । 

अनेकासु श्वुतिघ स्मृतिषु च अभेदस्य भदपारमाथ॑कत्वामावस्य च कथनात् 

उक्त्यभावः कथमिति चेत् तर्हिं का श्रुतिः अमेदबोधिकां मेदपारमार्थकत्व- 

निषेधिका ता कथय । 

° सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् ` इति ( छं. ६-२-१) 

शतिरिति चेन । अस्या श्तौ जीवत्रह्मणोरमेदवोधकस्य वा भेदपारमार्थिकत्वो- 
मावनाधकस्य वा पदस्याभावात् तथाहि-अद्वितीयं-सहायरहितं अथवा सजातीय 
वस्तुरहिते एकप्रधानं कि वा अन्यत् ( जीवजडात्मकात्रपचाद्धिनं )- सदेव = 

सन्नामकपरमाव्यैव, हे सोम्य, इदमम्रे-अस्य जगतोऽ ( पूवंकाडे ) आसीत् इति 

ग्रधानस्य ( श्रेष्ठस्य ) सहायरहितस्य जीवादेर्भिनस्य सनामकपरमात्मनः स्थिति; 

कथ्यते नल्वमेदः न वा मेदपारमार्थिकत्वामाव इति । 
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न चं एकामिल्यनेन विजातीय ८ जड ) राहित्यस्य अद्वितीयमित्यनेन 

सजातीय (चतन ) राहिव्योक्व्या मेदो नास््रीति भेदस्य मिध्याव्वं ( पारमार्थै- 
कत्वामावो ) गम्यत इति वाच्यम् । इह्ितीयराब्दस्य सहायाकत्वेन अद्धितीय- 
रब्देन सहायराहित्याथ॑कलोक्तेः । अदितीयरान्दस्य सजातीयवस्तुयहित्याथ- 
वत्वोक्तावपि ˆ न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य ` इति गीतानुसारेण 
परमात्मसजातीय ( समान ) क्स्वमावसिद्धावपि द्वितीयवस्तुसामान्यामावािष्ट्या 
अभेदस्य मेदपारमार्थकल्ामावस्य चाश्चद्धश्च | 

एकः सुपणे › इत्यत्र एकडब्दस्य असहाय इति विच।रण्योक्तेः । एवं 
असहाय इति वा-' एके मुख्यान्यकेवलाः › इत कोडानुसारेणं एक = मुख्य 
इति वा, अन्यः ( जीवादिभ्योऽन्यः ) इति वेत्यायनेकाध॑त्वसमवेन एकपदेन 
विजातीयवस्त्वभावासिद्धेः । राङ्कराचार्येः “ एकं-स्वकाययपतितं अन्यत् नास्तीति 
एकमेवेद्युच्यत इति एकपदेन सृष्टे. पूव परमात्मजन्य ( कायं ) वस्तमावस्यः 
अद्धितीयपदेन सदहायभ्रतदितीयवस्तमावस्य कथनेन एकाट्टिनीयपदाम्या ब्रह्माति- 
रिक्तवस्त्रमावकथनेन अभेदस्य, मेदपारमार्धकत्वामावर्य चासिद्धेः । प्रद्युत 
^“ तम आसीत् तमसागृद्धूहममरे इति श्रुत्वा प्रकृत पुरु चैव विद्धयनादी 
उभावपि इति स्पत्य च बह्यातिरिक्तस्य तमस ८ शरकृतेः ) स्थितिषिद्धेश्च | 

जीव ई्ो विश्युदधा चिद्भेदस्तस्यास्तयोद्रंयोः। अविद्यातच्चितो- 
योग. षडस्माकमनादयः ।। ? इत्यदवैतिभिः अनादीनां जीवेरादीना विचमानत्व- 
कथनेन एकाद्ितीयपदाम्या डितीयवस्त्वमावकथनस्य स्वन्याहतत्वाच्च । ‹ वेह 
किचनाग्र आसीन्मत्युनवेदमावदमासीत् ` ( घ्र. १-२-१ ) इति धृतिन्याख्या- 

वसरे शाङ्कराचर्यैरेव अनुपरुव्धिश्वेदभावहेतुः सवस्य जगतः प्रागुत्पत्तेनं कारण 
कार्य बोपरम्यते-तस्मात्सर्वस्थेवामावोऽस्तु-न “ मृल्युनैवेदमाबृतमासीत् ? इति 
शरुते; † यदि हि किचेदपि नासीयेनात्रियते यच्चात्रियते तदा नावक्षयन्मृत्युनैवेद- 
माब्तमिति-न हि मवति गगनकुसुमच्छ्नो वन्ध्यापुत्र इति-वीति च मव्युनै- 
वेदमाह्रतमासी दिति । तस्मा्येनादरतं कारणेन यच्वावृतं कार्यं प्रागुत्पत्तेस्तदुभय- 
मासीच्छरुतेः ग्रामाण्यादनुमेयत्वाच्च । 7 इति वाक्येन द्वितीयवस्तुस्वकथनातर 

क्लोकृस्माष्यविरुद्धं द्वितीयवस्त्वमावकथनद्रारा मेदपारमार्थेकत्वाभावबोधनम् $ 
इत्यायनकदे्रयुक्तत्वेन नेदं वाक्यं भदपारमार्थिकत्वामावादौ प्रमाणं भवितुमर्हति ! 
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` आल्मेवेदं सर्वम् ? ( छा. ७-२५-२ ) इति वाक्यमपि न जीवत्रह्मणोर- 
भेदं वा जीवब्रह्मणोर्मेदस्य पारमा्धैकत्ामावं वा बोधयति तत्र तद्राघकपदानाम- 
भावात् । 

न च इदं सर्दं॑वस्तुनात आल्मैव-अत्मनि कच्पितं आत्मन्यतिरेकेण 
नासि इव्यर्धकतया सवेरयय वरतुजातस्यजत्मन्यतिरेकेण नाक्ित्वरूपं मिथ्यात्वं 
बोधयतीति वाच्यम् । एवम्थकथनस्य गीतातच्छङकरभाष्यविरुद्धत्वात् पूर्वोत्तर- 
वाक्यारद्धत्वात् असंमवास्च ) 

त्याहि “ न॑म पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं । 
अनन्तवीर्यामितविक््मस्त्वं सवं समाप्नोषि ततेऽस्ि सवः“ 
{ मी. १ १-० ) 

अस्य रांकरमाष्यम्-नम पुरस्तात् पूर्च॑स्या दिशि तुभ्यं अथ पृष्ठतस्ते 
पृष्ठतोऽपि च ते नमोस्तु । ते सर्वैत एव सर्वास दिक्षु सवैत्र स्थिताय, हे सर्व 
अनन्तवीयीमितविक्रमः अनन्तं वीध अस्य अभितो विक्रमोऽयय वीर्यं सामर्थ्य 
विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवानपि कश्चिच्छल्लादिविपये न परक्रमते मन्द परक्र- 
मते वा त्वं त्वनन्तवीर्योऽमितविक्रमश्वेव्यनन्तवी्याभितविक्रमः । सर्वः समस्तं 
जगत् समाप्नोषि सम्यगेकेनात्मना व्याप्नोषि यतः तस्मादसि स्वा सवैः त्वया 
विनाभूतं न रकिष्चेदस्ति इत्यथ इति । 

तथा च पएतर््धतातच्छाङ्करभाष्याभ्या परमात्मनः पूवेपश्चिमादिसरवै- 
दिग्ब॒त्तितं, सर्वजगद्व्याप्रलं सवैजगद्भयाप्तच्वनिमित्तेनैव सवेराब्दवाच्यतवं अन्त्या 
[प्ेतया परमात्मना विरहितं जगत् नास्तीत्यपि सिध्यति । न तु जगतः परमात्म 
स्वरूपत्वं परमात्मन्यतिरेकेणामावो वा सिध्यति । तद्विरुद्धत्वादिति । 

“आद्यैवेदं स्मित्यस्य इदं सर्व॑ जगत् आत्मव्यतिरेकेण नास्ति इत्यथ 
न स्वीकार्यः । कि त॒ गीतातच्छङ्करभाष्यानुसारेण आत्मा इदं सव एतत्समस्त 
जगद्रयाप्रमिवयर्थकरणमेवोचितम् ! इदं सर्वं आत्मनि कच्पितं आत्मव्यतिरेकेण 
नास्तीत्यथकरणं पूर्वोत्तरवाक्यविरुद्धं च 1 आत्मैवेदं सवैमित्येतद्घटितं वाक्य 
इत्थम् “ आत्मैवाधस्तात् आत्मा उपरिष्टात् आत्मा पश्चात्. आत्मा पुरस्तात् 
आत्मा दक्षिणतः आत्मा उत्तरतः आत्वं सवं स वा एष एवं पश्यन् एवं मन्वानः 
एवं विजानन् आत्मरतिरात्मक्रीडः आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड् मवति 
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तस्य सर्वेषु खेकेष कामचारो मवति अथ येज्यथातो विदुरन्यसाजानस्ते क्ष्य- 

रोका मवन्ति तेषा सर्वेषु अकामचासो भवति ” ( छां. ७-२५-२ ) इति अत्र 
पूयैवाक्येन आत्मानपरमात्मा, अधरतात्-अधेदेशे वर्त॑ते उपरिष्टात्=उपर्दिे, 
पश्चात्=पश्वाद्धाग, पुरस्तात् पुरोभागे दक्षिणतः दक्षिणभागे उत्तस्तः=उत्तरमागे 
इति कथनात् दक्षिणोत्तयदिदेराः सिध्यन्ति। 

उत्तरवाक्येनापि * स वा प्प एवं पयन् एव मन्वान एवं विजानन् इति 
जीवपरमात्मनोष्टदरषटव्य भावम्तृमन्तन्यमावज्ञातृङ्ञेयमावाघ्युक्प्या भदः सिध्यति | 
स्वतः प्रमाणीप्तेन अबाधितेन वेदेनोक्तमेदरय पारमार्थेकःख च रिष्यति ! 

तथा तस्य सर्वघु ठेकेषु कामचारो भवति इति ज्ञानिनः सर्वरोकेषु 
यथष्टसचरणोक्च्या टोवज्ञानेच्छा सचारादिपदाथौः सिन्यन्तीति आदमैवेद् 
सपैमिल्यस्य आस्मन्यतिरेकेण द्वितीयवस्वभावभेद मिथ्यात्वबोधकःव्वोक्तौ पूर्वोत्तर 
वाक्यविरोध । 

तथां न समवति च 

आल्ैवेदं सवेमिति आसमदंपदयो सामानाधिकरण्यं (सजातीयविमक्तिमत्व) 
ग्रतीयते, तेन च आत्मपदाथैचेतनस्य इदंपदवोध्यजडरूपजगता अभेदो मासते । 
परन्तु जडचेतनयोरमेदरय बाधितत्वेन इदं स्वै आसमैव आत्माधीनमेनेत्यश्रयैव 
वक्तन्यसवात्-उक्त च दाकराचायीदद्रैतिमिः-बाधायां सामानाधिकारण्यस्थले 
तदघीनत-तथा हि छन्दोग्योपनिषच्छाङ्करभाप्य-न कामस्य ८ जडस्य ) कार्तन्य- 
त्वात् ड्द दिवत् पाराध्यग्रसगाच देवस्य तस्माद्ययह सर्वकाम इति बहव्ीहिस्तथा 
कामोञ्स्मीति स्पृ्यर्थो वाच्यः ( छा. रां. भा. ३-१४-२) इति वावयेन, तद्धाप्य- 
व्याघ्यानभूतानन्दागेरिटीकाया च ^“ कामसामानाधिकरण्ये बाधकोपल्माद्रहभ- 
ब्रीहिरेवेति परिहरति न काम्येति । तस्य कार्थत्वात्तदैक्ये ब्रह्मणोऽनादिष्वं 
बाध्येत, चेतनरोष्ाचं कामस्य तदैक्ये ब्रह्मणः स्वातन्त्य हीयेत । तथा च सर्वकाम 
इत्यत्र कर्मधास्यासंमवात्. बहु हिरेव्य्थः ` । कथं तर्हिं कामोऽस्मीति तादात्म्य- 
स््रतिरित्यादाक्याह तस्मादेति । कामेश्वस्योः सामानाधिकरणप्यासंभवात् प्रकृतश्चतौ 
बहुीहिययेषटस्तथा स्मृतावपि ब्रह्मपारतन्त्यमात्रं कामस्य विवक्षितं, श्रुत्यनुसारेण 
स्मृतेरनेतभ्यलादित्यथेः इति वक्येन जडचेतनयौरैक्यासंमवमुक्त्वा कामादीनां 
परमात्माघीनत्वसुक्तम् । 
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तथा शाङ्कत्रह्मसूत्रभाष्ये । 

एवं हन्तास्यैव स्वे रूपं असामेतिः त॒ एतस्यैव सरव रूपमभवन् । 
( दरू. १-५-२१ ) इति श्तौ वागादीना प्राणाभेदोक्तेः वागदेः प्राणिनभेद इति 
पूवपक्ं करत्वा प्राणस्य इद्धियैः मेदश्चुतेः वैटक्षण्याचच तदविरोधेन वागादिषु 
परिस्पन्दलमस्य प्राणायत्तत्व तदरूपमवनं वागादीनामिति मतन्यं न तादास्म्यम् 
( व्र. शा. भा. २-४-१७-१८-१९ ) इति तादास्म्यं निषिध्य तदधीनन्यापार- 
वच्ेन सामानाधिकरण्यस्य गतिरुक्ता । 

तथा मामव्यामपि यापि च प्राणरूपताभिन्धियाणाममिदधाति श्वतिः- 
तत्रापि पौवापयीरेचनायां मेद॒ एव प्रतीयत इव्युक्तं भाष्यकृता । तस्माद्वट- 
खतिविरोधात् पूवौपरविरोधाच्च प्राणरूपतामिधानं इद्दियाणां प्राणायत्ततया 
भाक्तं गमयितन्यम् ›2 इति सामानाधिकरण्यस्थटे अभेदे बाधिते तदधीनता 
उक्ता इति । 

किञ्च अद्वेतमतरीत्या निर्विशेषे अद्वितीये स्ग्रकादो (इतरविे ) ब्रह्माणि 
श्रमासंमवस्य त्र. सू. शचा. माष्यभामतीग्रन्थे उक्तत्वेन आत्मनि (ब्रह्मणि 
कल्पितमिलयथे असम्भावित । विरोषरतु अध्यासवादनिराकरणप्रकरणे तत्र तत्र 
उक्तो द्रष्टव्यः । 

अपि च आत्मन्यातिरेकेणमाव इत्यनेन शदाविष्ाणवत्् जगतः अस्व 

मेवाभिद्रेत वा, विङिष्टनिपेधः विदोषणे पयैवस्यतीति न्यायेन विदेषणीप्ते व्यतिरेके 
८ सदे ) पथेवसानिन जगतः आसव्मरूपलमेव ( आत्मासेद् एव ) न तु मेद इति- 
नायः- अपसिद्धान्तात्, अैक्रियाकारित्वानुपपत्तेश्च न द्वितीय › जडस्य जगतः 

पूर्वोक्तरीत्या चेतनब्रह्मरूपत्वानुपपत्तेः-इत्याघनेकदूषणप्रस्तत्वेन आस्मेवेद्ं सवेमिति 

वाक्यं भेदस्य पारमा्थिकलत्वं निषरधति अमेदं बोधयतीति शाङ्करोक्तिस्युक्तैव । 

ब्रह्मवेद सर्व ८ विश्च ) इति वाक्यमपि “ नमः पुरस्तात् › ( गी. इतिं 
गीतातच्छाङ्कुस्माष्यानुसारेण “ आत्मैवेदं सवे › इति वाक्यवत् । चिज्ञानात्मपर- 

मात्मनो रवियाप्रत्युपस्थापितनामरूपराचितदेहद्युपाधेनिमित्तो मेदो न पारमाधक् 

इत्यस्मिनर्थे " ब्रह्मैवेदं सर्वं › ( मुंडक ) २-२-११ ) इति धरुद्युदाहरणमयुक्तम् 

तथा हि- 
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"‹ ब्रहवेदममृत पुरस्तात्; इद-उत लक्षण, अमृत्त-न।दारहित, 
ब्रह्य, परस्तात-पूवंभागे वतंते-- 

ब्रह्य पड्चात् ब्रह्म परचात्-पश्चाद्भागे वतते- 
बरह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधकश्चोर्घ्वे च ब्रह, दक्षिणत -दक्षिणदिग्भगे, उत्त- 

भ्रसतं रदिशि, अधः, ऊर्घ्वं च प्रसृत-प्रगतम् 
नरह व इद विर्व-सर्वव्याप्त 

ब्रह्मैवेदं विश्व (सर्वं) भिद वरिष्ठम् इद-ब्रह्म, वररिष्ठट-अतिदायेन श्रेष्ठ 

( मु २-२-११) इति श्रुति ( सर्वोत्तम ) 
इति ब्रह्मण सव॑जगन्याप्रतवं॑ सर्वोत्तमत्वं च कथयन्ती श्रुतिः जीव 

ब्रह्मणोर्भदमेव कथ्यति न येद्रय पारमाचकल्यामावं वा अभेदं वा 

कथयति इति । 
ठ्टारिस्थेन वेङ्कटरामशाक्ञिणा ^" मुण्डके ‹ ब्रह्मैवेदं विश्च मिति पारस्य 

सेन ब्रह्मवेद सवैमिति पाठ कपमाद् प्रन्धात्सगहितः इव्येतन्न ज्ञायते 2” इति यदुक्त 
तत् स्वाचायमाष्यप्रन्थानवटोकनिबन्धनम् । 

तथा हि--“ आरम्भणरब्दादिभ्यः इत्यादिराष्दात् ` ˆ तच्वमाकषि › “इद 
सर्वं यदयमात्मा ' त्रहैवेद सर्वम् ( स॒. २-२-११) ' आस्ैवेद सवै ? इति 
( व्र. सू. मा. २-१-१४ ) सूत्रमाप्ये तथा ( १-४-२२ ) ब्र. सू. शाङ्करभाष्ये 
तथा गौडपादकारिकान्याख्याने च ब्रह्मैवेदं सर्वमिति पारस्य ग्रहणात् तच्छाङ्कर- 
माष्यादेव सङ्गृहीत इति ज्ञातव्यमासीत् । तद्धाष्यानवलोकननिमित्तोऽयमाक्षेप 
इति निर्णायक ( जज्जमेट ) वाक्ये तथा ग्रहणेऽपि विचारपस्वाग्ये ' बहैविद 
विश्वमिदं वरिष्ठं इति वाक्यस्यापि ग्रहणात् तधा ग्रहणं नाज्ञानकल्पकं र्विंतु 
पाव्द्रययुक्त मुंडक्वाक्यमित्यस्य कल्कम् । 

यच्चाप्युक्तं तेनैव-- 
बरह्मौवेदममृत पुरस्तात् पुरस्तात् ~ पवेदिशि विद्यमान इद 

वस्तुजात, अमुत-निप्य ब्रह्मैव 
ब्रह्य परचातु परिचमदिरि 
ब्रह्मा दक्षिणतक्ष्चोत्तरेण दक्षिणदिशि उत्तरदिशि 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसूत अधोभागे ऊषध्वरभागे प्रसृत सर्वं ब्रह्मैव 
ब्रह्मवेद विद्व इद विद्व-प्रमाणसिद्ध समस्त जगत्, 

वरिणष्ठ-अत्युत्तमं 
इद वरिष्ठ इति श्रुते. इवं ब्रह्यव इति 
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अभेदबोधवच्देन जगद्नह्यणेोरदागीकरे श्तेः स्वारपयं न संमति द्वैतिभिः 
ददं सर्ब ब्रह्मैव ‹ इत्यस्य ब्रह्याधीनमेवेव्यथकरण निश्वयेनासंगतम् तदा ब्रहयतरेदमिति 
अवधारण ( एवकारः ) व्य मवति । तस्मात् अस्मिन् वाक्ये जगदुत्रह्मणो नियम्य 
नियामकत्वादिरूपमदसवन्धकथनपक्षे श्त्या प्वस प्राप्तुयात्-तथाच-यश्चोरः स 
स्थाणुरिति वाक्ये यथा यश्चोरेन प्रतीतः स रथाणुरितिवत् त्रैवेदं 
सवैमिव्यरयापि यत् सर्वैषवेन प्रतीते तद्त्ह्म (ब्रह्मणि कल्पित न तु जगदस्ति) 
इव्यथकरणणं युक्तमिति तदतीव मन्दम् । 

तथा हि-पूर्वादाहताम्या ˆ नमः पुररतादथ प्रठतस्ते ` (गी.) इति गीता- 
तच्छङ्करभाष्याभ्या स्बदिग्व्याप्निस्येजगन्यकिकयेनन जगदुत्रह्मणीम॑द्रयैव कथि- 
तत्वेन तद्विोधात्, ' अन्तर्महिश्च तत्सव व्याप्य नाणयणः स्थितः › इति श्रुतौ 
स्पष्टं जगद््रह्मणोन्यौप्यव्यापकमावोवस्या भेद्स्यैव कथनात् । जगदुव्रह्मणोरमेदा- 
गीकारे ब्रह्य जगत् व्याप्नौतीव्यस्य महो म ( स्व ) गच्छति इतिवत् अयोगेन 
न्याप्यन्यापकमावरय अस्वरसतमल्वात्-इद् सर्व ब्रहयवेत्यस्य ब्रह्माधीनमेवेत्यभकरणं 
 कामोऽरिमि ? ( गी. ) ‹ एतस्यैव सरवै रूपमभवन् ' (ब १-५-२१ ) इत्याच- 
भेदबोधकतया मासमानवास्याना ङङ्कसचायाौदिमिः स्वभाप्ये तद्धीनलाचथस्य 
कथितलेन अत्यन्तं स्डतखात्, अम्दबोधकतया भासमाने एतस्यैवेति 
एवकारघटितवाक्येऽपि तदधीनववायथस्य कथनात् " ब्रह्यैवेदं सर्वम् ‡ इद्यस्य 
तदधीनलाचधैकस्णे एव एवकारस्य इद सवै तदधीनमेव न तु तदनधीनं 
इति अनधीनखन्यावर्तकतया साथ॑कलात् । तथा च जगद्र्ह्मणोंः मेदन्याप्तत- 
दधीनव्वाचथगीकारे श्ुत्यधे. समीचीनो मवति न ध्वस्तो मवति । म्रत्युत 
यः स्थाणुः स चोर इतिवत् यत् प्रतीत सव ब्राह्मणादिवणत्रह्यच्याचाश्रमस्नान- 
सध्यादानतपेोवदेदवयन्नग्खादितीथपरखेये तद्छेविश्चसादिक तत् ब्रहैव ब्रह्मणि 
कल्पितम् इ्यदरैतियीव्याञ्थौदगीकरे तु न केवढ श्चुव्यर्थ ध्वंसं प्राप्ुयात् किन्तु 
श्वुतिः [ वेदः |] द्रः, देवाः» यज्ञ › ब्राह्मणादिसर्वै जगत्; वक्ता, श्रोतारः 
सर्वेऽपि ष्वंसमाप्नुयुः इति महत् कष्टमापचेत । 

ननु अस्माक सर्वस्यामाव इष्ट एव । अद्रौतिभिः विवर्दबादादिकथनं मध्य- 

माधिकोरिणं प्रप्येष न तत्तमाधिकारिणं ग्रति उक्तं हि सक्ष्परासरके त्ाष्यार 

नभूतेऽरैतसिदधिक्न्मधुसूदनसरस्वतीमिः रचिते व्याख्याने च-- 
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तच्वावेदकमानदृष्टिरघमा तच्वक्षतिमध्यमा । 
तच्वप्रच्युतिविश्रमक्षतिकरी तत्रान्त्यदुष्टिमता । सं. रा. २।४३ 

गरव्यक्षदे स्तसावेदकमानवदृष्ठिरघमा मवति; अविवेकादिमस्पुरुपसा- 
घारणत्वात् पुरुपार्थनुपयो गिघ्वात् अनथेहेतुत्रात् अनास्मसव्यस्र विषयत्वा 
साञ्धमेव्यर्थः । 

तच्वक्षति - प्रप्सव्यठ६1तिक.री या विवतेदष्टिः सा मध्यमा, ब्रह्यविचारा- 
घधीनविवतैद्ेर्विविकादिमस्पुस्पश्रयसात् परम्परया मौक्षोपयो गिलादात्मतंत्च- 
विप्रयताच् सा पूर्वटृ्टयपक्षयोत्तमा;, तावत्या द्रैतोपदान्व्यसंभवात् तो- 
परान्त्यपेक्धया जघन्येति मध्यमेव्यथः । या प्रनरन्व्या दृष्टिः सा त्वः 

म्रच्छ॒तिविश्नमक्षतिकरी, प्रप॑चतच्विरोधिनी प्रपचश्रमलगोचसया या विवते- 
टृष्ठिस्तस्याः क्षतिकसी, अत. सोत्तमपुरुषाश्रयत्वात् सकक्दैतश्रमनिवतैकतया 
साक्षान्मोक्षसाधनलाननिरतिरायानन्दादममात्रविषयत्वाच सवात्तमा मतेव्यथे. इति । 
तां देवाना प्रियोऽसि सवैस्याप्यमवि वक्ता नास्ति, वदनसाधनं नास्ति, वक्तव्यं 
नास्ति, श्रोता नास्ति, श्रवणसाधन नास्ति इति वदन् पुनः बदनादिभ्यापारं 

कुवन् श्वांतोषधाट्ये निवेदयितुं योग्यः न संमाषणीय इत्यलमे- 

ताद्दौःसह विवादेन । 

अपिच यश्चोरः स रथाणुरिति वाक्यं चोस्तवेन ग्रतीतर्य रथाणुचचं 
मुख्यया वरच्या बोधयति अर्ख्यव्ृच्या वा । ना्ः-चोरपदस्य चोर्तेन प्रतीत 
इस्यभस्य सुख्याथ॑कत्वाभावात्-अरस्यव्रच्या बोध्यते इति द्वितीयपक्षे ‹ ब्रह्मैवेदं 
स्वेमि्यत्न सर्वैपदस्य सवैतेन म्रतीतं इ्यर्भकरणमप्यसुख्यमेव ( रक्षणाच्रच्यैव ) 
स्मकरणार्यीभति गरह्मरब्दस्य ब्रह्माधीनमिव्यभ्कवतु सकाशात् को विशेष 
आचरितो योकोत्तरप्ज्ञेन । हा. विशेष आचरितः | ब्रह्माधीनत्वादिरूपोऽपैः 
दङ्कराचायादिभिस्क्तः श्रुस्या्युसाय च । तमेतं प्रमितमर्थं परित्यज्य सर्वं सर्व- 
त्वेन प्रतीतं ब्रह्म ब्रह्माणि कलटिपतीभीत .माणविरद्स्य सैजगद्न्यवह।रनारा- 

कंस्य चार्थस्य कथनेन । 

अपिच “कि बहुना ब्रहयैवेद विश्व॑-समस्तं, इदं जगत् विष 
वरतम › इति शाङ्करभाष्यम् । अत्र हि ब्रह्मैव इदं विश्च-समस्तं इत्येकं 
चाक्यम् । इद् जगत् वरिष्ठं वरतमं इति द्वितीयं वाक्यम् ‹ इति वाक्यभेदः 
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स्पष्टं ए तीयते । इदपदट्रयघटितत्वात् । प्रथमवाक्ये तावत् शाङ्करमतरीत्या इद् 
विश्वं सम्रत ब्रह्मैव इति दिश्चमुदद्यि ब्रह्मत्व विधीयते, द्िवीवास्ये इटं 
जगत् इति जगदुददिय वरिष्ठं वरतममिति बवरतमत्व विधीयते, इति जगतः 
उत्तमल्व रपष्ट वध्यते \ एव॑सैत्या रपट ऽ तीयमानम्ं स्वीकृत्य राङ्कणचार्येण 
जगत उत्तमल्सत्तम् । मिथ्यात्वे उत्तमत्व कथं घटेत । तदन्यथानुपपत्याऽपि 
जगतः सत्यत्वं सिध्यति इति न भिध्यालं जगत इप्युक्त सिविसूटः 
नामके पर्तये । 

जगतों वर्ष्ठत शेकंरेण नोक्तम् । शाकरवाक्यान्वयाज्ञानमूटकैव 
जगतो वबरिष्ठत्वं रोवरेणाक्तीमत्युक्तिः वरिध्रराब्दस्त॒ विधेयवाचकनह्यदन्देनै- 
चान्वेति न तु उदेद्यवाचकविश्वदब्देन इति यदुक्त स्वमताग्रहपिदाचाविष्टेन 
दराच्िणा, तदयुक्तम् । 

साकरभाष्ये इदं पदद्योपेतं महावाक्य ब्रहवेदं विश्व॑ -समस्त इति 
प्रथमवाक्यमिद् विश्वद्िदय ब्ह्मलठविधायकक, इद् जगत् वरिष्ठं वरतमं 
इति द्वितीय वाक्य जगदुाद्स्य वरिष्ठ ( वरतमत ) विधायकमित्यवान्तर- 
वाक्यद्रयघटितमिति स्पष्ट बारखानामपि प्रतीयते । 

श्चतावपि जरदह्यैवेद विश्वमिदं वरिष्रं ` इति वाक्यम् इदं पदद्रयघयितत्वेन 
¢ इदं विश्व ब्रह्मैव ? इत्येकं वाक्यम्» ^ इद वरिष्ठ › इत्यपरं वाक्यमिति स्पष्टं 
प्रतीयते । श्व॒तौ शकरमाष्ये च विद्यमान वाक्यं यदेकवाक्य स्यात् तर्हि इदमिति 
पदद्रयमनन्वितं स्यात् ! यदि इदं विश्वं समस्तं इदं जगत् वरि वरतमं ब्रह्मैव 
इति जगदुदिदय वरिष्ठतमब्रह्मत्वं विहितमिति रकरेणोक्तमित्युत्तं भ्वेत् तदा 
दरौकरमाष्ये इदंपददयं व्यर्थं स्यात् । इदं विश्वं समस्तं .... जगत् वरिष्ठं ब्रहवेत्य- 
नेनैव निर्वाहात् समस्त .. .. जगच्छब्दयोम॑ष्ये पुनः इदंरन्दप्रयोगो न स्यात् । 

श्रुतावपि ब्रहैवेदं विश्वं .. वरिष्ठ इव्येवोच्येत न तु ब्रह्मैवेदं विश्वमिद 
वरिष्ठमिति विश्च ... वरि्रदाब्दयोमष्ये इदंरब्दो न स्यात् । अस्ति च श्रुतौ 
दाङ्करमाष्ये च मध्ये दइदंरान्द इत्यतः श्रुतौ शाङ्करभाष्ये च वाक्यद्वयं अमिप्रेत- 
मिति प्रतीयते । एवं स्पष्टं प्रतीयमानवाक्यद्वयत्वापखाप. वरिषठदाब्दस्य पूवैवाक्ये 
अद्वैतमतरीत्या विेयनब्रह्मणा अन्वयः इत्याद्युक्तः द्वौ भूतसगौ ठोकेऽस्मिन् दैव 
आसुर एव च इति गीतोक्तासुरस्वभावनिवन्धना । ˆ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहूर- 
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नश्वरम् 2 ‹ ईश्वयोऽं › इत्यादिमिध्याज्ञानेन † मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य- 
धमा गतिम् ? इद्युक्ताधमगतिग्रा्िसाधनं चेति । याऽपि शाच्िणा वरिष्ठमिति 

अतिदायाथकेष्टनय्रत्ययान्तशब्दस्य अव्युत्तमार्थकत्वेन जगतः अल्युत्तमच्वं कैरपि 

दाखकारैर्नोच्यते । सन्तितरे शाल्लकासाः, माध्वा अपि सर्वात्तमत्वादिक विष्णोरेव 

वरदेति न जगत इति स्थिते जगतः अप्युत्तमं राङ्करेणोक्तमिति व्याजेन आविद- 
मान जगतः अ्युत्तमतं कथयतां एतद्प्रन्थकलतैतीथानां स्वसिद्धान्तविरोध 
आयास्यतीद्यक्तिः स्वमतसाधनपसमतनिराकरणासामध्यनिमित्तजातकोपावेशज- 
नितबुद्धिशांतिग्रयोज्यैव । न दीदं सिविद्सटप्रनकनों जगत. अव्युत्तमत्व स्वसि- 
द्वान्तलेनोक्तम् । शङ्कयचार्याः जगतः उत्तमत्वं कथयंति । कथं जगतो मिथ्यात्वे 
उत्तमत्वं स्यादित्यापादितमेव । दैतसिद्धान्ते तु श्रुव्यथैः उपक्रम एव निरूपितः । 

ब्रह्म उद्य पुरोदेशत्तिपश्चिमदेराबृत्तिखं विश्वन्याप्तत्वादिकं क्थ- 
यित्वा इदं वरिष्ठमिति वक्येन ब्रह्मणः सर्वात्तमित्र विधीयत इति, न तु जगतः 
अ्युत्तमत्वं बोध्यते इति । 

उत्तमलत्वमेव द्वितीयाधमवस्तुसत्तापेक्षं, अव्युत्तमत्न्तु नितरां द्वितीय 
नेकाधमवस्तुसपिक्षमिति अद्वैतमतरीत्यापि अंशीक्रतस्य अद्वितीयन्रह्मणोऽपि 
वरिठराब्दबोध्याद्युत्तमत्वं कथं घटते इव्येतच्छाल्चिभिरपि पयौरोचितव्यमासीत् । 
हा न तेषामपराधः । न ते पथैनुयोज्याः । आग्रहेण बुद्धौ प्यरोचनराक्तेः 
कुण्ठितलात् इति । 

‹ इद सर्व यदयमात्मा › (ब्रू. २-४-६) इति श्वुतिरपि जविब्रह्मणेभिदस्य 
पारमार्थिकत्वामाव वा अभेदं वा यथा न वक्ति तथा प्रदर्दितं आत्मेति [ ब्र. सू. 
४-१-२ ] सूत्रविचारावसरे, तत्रैव द्ष्टम्यम् 

नान्यदतोऽस्ति दष्ट इति वाक्यमपि ब्रह्मान्यजीबनिषेधद्ारा नैक्यबोधकम् । 
एतदुवैवाक्येषु सूर्यचन्द्रादिव्यानां अक्षप्नामकब्रह्मणा, मेदस्थैव कथितल्ात् 
अस्मिन् वाक्ये भेदनिषेयकपदामावच्व । तथा एतस्य वा अक्षर्य प्रासने गार्गि 
सूर्याचन्द्रमसौ विध्रतो तिष्ठत इति वाक्येन । 

जगदृन्यवस्या प्ररास्तृपूर्विका व्यवस्थात्रात् राज्यव्यवस्थावत् ८ यथा 
रज्यन्यवस्थाया एकः प्रशास्ता वतैते तश्रा जगद्व्यव्थाया अपि एकः प्रदासक 
-आवरेयक इति प्रराक्ञक्षरसिद्धिः ) इति अक्षप्सद्भावि एकमनुमानं, विमतौ सू्यौ- 



स्याययुधामण्डनमं १९५ 
कहि ह + [दि 1 ^ 1 क कषेति 9 कि श न गीति वि 8 10011 । 

चन्द्रमसौ विरिष्ज्ञानवता निर्मितौ प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत् इति [ यथा 
ग्रकादाको दीपः ज्ञानविदेषवता निर्मितः तथा प्रकादाको सूयौचन्द्रमसावपि ज्ञान- 
विदेषवता निर्मितौ ) सूयीचन्द्रमसोर्निमीतृज्ञानविरेषवदश्चरसद्रवि अपरमनु- 
मान, विमतौ नि्यतृपू्ैकौ विरिष्ट चेष्टाक्त्वात् भरव्यादिवत् इति ( यथा चेष्टा- 
विदाम्वतो भत्यदेः कश्चिन्नियता वतेते तथा गमनामनप्रकारानादिव्यापार विरेषवतोः 
सूयौचन्द्रमसोरपि एकः नियन्ता आवस्यकः -इति ) सूर्याचन्द्रानियत्रक्षरसद्धवि 
अन्यदनुमानं च सूचयित्वा । # 

८ एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्भे द्यावाप्रथिन्यौ तिष्ठत › इत्यनेन 
विमते चावाप्राधिव्यौ प्रयत्नवता विधृते सावयवत्वेऽपि अस्फुटितत्वात् गुरुत्वेऽपि 
अपातित्ात् संयुक्ते सति विद्युत्रात् इत्यादि ( यथा हस्तन्यस्तपाषाणादि 
गुरुखेऽपि अपातित्वादेना केनाचित् प्रयत्नवता पुरुषेण धृत॒ तथा चावाप्रथि- 
व्योरपि एकः प्रयत्नपूवैक धतौ आवयक इति चावाप्रथिन्याभिमानिदेवाधारक एव 
अक्षरमिति ) अक्षरसद्धावे अनुमान सूचयित्वा । 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गा निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्य्धमासा 
मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधरतास्तिष्ठन्ति › इति वाक्येन च निमेषादयः 
निर्यतृपू्वैकाः कटयितृत्वात्. संप्रतिपनवत् इति ( निमेषादिनियंतृतया अक्षरं 
सिध्यति इति ) अक्षरसद्धवे अनुमानं सूचयिचखा । 

: एतस्य वा अक्षरस्य प्ररासने गार्गं प्राच्योल्याः नद्यः स्य॑दते खेते- 
भ्यः पवैतेम्यः प्रतीच्योक्या यां यां च दिङमनु › इति बाक्येन विमता 

गगायाः निय॑तुपूविकाः नियतग्रबत्तिवात् भत्यादिप्रबत्तिवत् [ यथा अन्यथा 
प्वार्तितु उत्साहवन्तोऽपि भव्याः तथा अक्रुत्वा नियतग्रदृत्तिमचेन केनचि- 
नियताः; तथा गंगायाः नदयभिमानिदेवता अपि अन्यथा ग्रवर्तितुसुत्साहव- 
सऽपि नियमेनैव प्रवर्तन्ते इति तासां देवतानामपि एकौ नियता आव्डयकः ] 
इत्यायनकान्यनुमानानि सूचयित्वा शास्यदासकमाव-घःय॑धारकमाब-जन्य- 
जनकमावादिना ` चन्द्रसूर्यनबाब्यिमानिजीवानां अक्षरनामकपखक्षणा 
मेद्रय वोधितलेन इमानि वाक्यानि सूयोदिजीवाना ब्रह्मणा मेदबोधकान्थेवेति 

1 ११०५ 

> शकराचायेरमि एतानि वावयानि उक्तान् मानसूचनद्रारा शास्यशासकभावा- 
दिना सूर्यादिजीवाना ब्रह्यरूपाक्षरेण भेदबोधकानि भवन्ति इति एकमेव व्याख्यातम् । 
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ूर्ववाक्यविरुद्रव्ात्तदुत्तरं नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट इति वाक्यं न मेदनिषेधकम् । 

ननु तर्हिं एतद्वाक्यस्य कोऽसावथं इति चेत्-द्रणु सयाौदिप्रहास्तृलादिना 

अक्षर ( रह्म ) अगीकरणीयमिति यदुक्तं तनन युक्त । अग्नेदहनप्रव7 राकत्ववत् 
प्रकरव्यदेस्चेतनस्यैव ग्ररास्तखसंम्वेन न प्ररास्तृत्येन प्रधाना्यातिरि्तं ह्म 

अङ्गीक शक्यमिति सांख्येन आक्षेपे कृते तपरिहाराथेम-- 

८ तद्रा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्ट॒द्रषटृष्चैतं श्रोत्रमत मंत्रविज्ञात विज्ञात नान्य- 
दतोअस्ते द्रष्ट् नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र नान्यदतोऽस्ति मतत नान्यदतोऽसिति विन्त्रेत- 

स्मिन्तु खल्वक्षरे गागग्याकाडा ओतश्च प्रोतश्चेति वाक्य प्रवृत्तम् । 

हे ग्मि शासकलत्वादिना सिष्यत् अक्षरं अदृष्टं # दरौनविषयत्वयो- 
ग्यलाभाववत् स्वयं च द्रष्ट, एवं श्रवणाविषयः स्वयं श्रोत्र, एव॒ मननाविषयः 

स्वय म॑तृ, एवं ज्ञानाविषयः स्वये विज्ञात “ अतः › दडीनायोग्यतात् ‹ अतः ? 

श्रवणायोग्यत्वात् “ˆ अत ` मननाविषयत्वात् “ अत. 2 ज्ञानाविपरयत्वात् 
८ ॐत. ? एतस्मात् रासकात् अन्यत् प्रधानं वा अन्याकरृताकाशादि प्राथेन्यंतं 
वान द्रष्रन श्रोतृ न मंत् न विज्ञात इति रासकतया सिष्यद्रस्तुनि विद्यमान- 
द्रष्टरलश्रोतृत्वमेतृत्रादीनां जडेषु प्रधानादिष्वसेभवेन न शासक प्रधानादिजडं 
भवितुमर्हति । कितु अक्षरं ब्रहैवेति एतास्मिन् खल्वक्षरे गाग आकारा ओतप्रोतः 
आश्रयतया सम्बद्ध इति प्रधानवादिमतनिराकरणाथं म्रवृत्त नतु अक्षरात् 
ब्रह्मणोऽन्यत् द्रष्ट् श्रोत मंत्र विज्ञात वरतवेव नास्तीति कथनद्रास ब्रह्मान्यजीव- 

निषधार्थमिति। 
एवमेव व्याख्यात शङ्कराचार्यणापि एतदुपनिपद्धाष्ये । 

किच नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट् नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र नान्यदतोऽस्ति म॑त॒ नान्य 
दतोऽस्ति विज्ञातृ इति वाक्यस्य अक्षरात् अन्यत् द्रष्ट् श्रोत् मेत् विज्ञातु नास्ति 
इति द्रष्ट् श्रोत-म॑त्र-विज्ञात-चेतनरय निषेधद्राय ब्रह्मणः अन्य; जीवो नारतीति 

िमकपनिरिसधि्िरये 9 

ऋ एकतश्च द्वितङ्च॑व त्रितरचैव महुषेय । इम देशमनुप्राप्ता मम दर्दनलाः 

लसा । नचमाते ददुरिरेन च द्रक्ष्यति कश्चन । चते द्येकांतिकषरेष्टात्त 
चैवेकांतिकोत्तम ।। एतत्त्वया न विज्ञेय रूपवानिति दृश्यते \ इच्छन् मुहुरता्िश्येयं 
ईशोऽहं जगता गुरं ॥ इत्यादिना स्वस्मिन् भक्तितस्रयोज्यानुग्रह--(दर्शानदानेच्छा) 
मतरा दशेनाविषय इति, भथवा साकत्येन दर्शोनाधिषय इति अर्थ. ततोन 
दशंनश्रुतिविरोध. । 
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व्याल्यानकरणं बऋ्यान्यरय श्रोतृतममवृत्वविज्ञातृत्वादिनौ धकः तत एव भेदबोधवैः 
ˆ आत्मा वाऽरे द्रष्य श्रोतव्यो मेतम्यो निदिध्यासितव्य. ` ‹ येनाश्रुतं श्चुत मवति 
^ तमेवं विद्वानमृत इह भवति । › (यया तदश्नरमधिगम्यते ? इत्यादिवाक्यैर्विरुद्ध, 
‹ यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाऽस्मिछटोके जुह्योति यजते तपस्तप्यते बहूनि 
वषैसहसखराण्यतवदेवारय तद्भवति... . अथ य एतदक्षरं गामि विदित्वा अस्मा्टोका- 
दमरैति स ब्राह्मण > इति अन्यवदहितपू्वाक्येन विरुद्ध च । 

यथा पूवंवाक्ये शासकत्वादिना अक्षरं ब्रह्म अस्तीति साधितं तथा अस्मिन् 
वाक्येऽपि । 

यदज्ञानात् ससारः तदज्ञानानिवतेते इति न्यायात् अक्षरा ८ ब्रह्मा ) 
ज्ञानमूकत्वात्संसारस्य तनिवततंकज्ञानविषयेण अक्षरेणैव मान्यं नान्येनेति 
ससारनिवतेकज्ञानविषयतया अक्षरममीकरणीयमिति । एवमेव व्याख्यातं 
ङङ्करभष्ये | 

य एतदश्षर गार्भिं विदितवेव्यनेनापि अक्षरब्रहमज्ञातृत स्पष्टं जीवस्योक्तामिति 
तद्विरोधात् ज्ञातद्रष्टरलादीना निेधासंमव एव । 

न च आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य इत्यादिश्चतिभिः जीव्रह्मणोन्यीवहारिकमभेदेन 
व्यावहारिक [ कस्पितं | द्ष्टृत्वमुच्यते । अस्मिन् वाक्ये जीवस्य वस्तुत. परब्रह्म- 
रूपतेन पारमाधिकमेदामावेन तद्विवक्षया । ‹ अतः अन्यत् ` परब्रह्मणः 
( अक्षरात् ) अन्यत् पास्मार्थिक्दष्ट् नास्ति इति निषिध्यत इति वाच्य । यथा 
नीख्यटसद्धावकारे सामान्यतः घटो नास्ति इति निषेधः कल नैव राक्यते तथा 
त्न्मतरीत्या व्यावह।रिक्ढ्रष् सद्भावेन नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट इति सामान्यतः 
द्रष्टुः निषेधायोगात्. 1 

न च अत एव अतः अन्यत् परमाधतः द्रष्ट नास्ति इति परमाथत इति 
विदेपणै दत्तमिति वाच्यं | श्तौ परमाथत इति प्दामावात् । अश्च॒तपदस्या- 
प्याहारे च स्वातत्रयेणेति पदाध्पराहरिण स्वातव्येण द्रष्ट नास्ति इति जीवस्य 
परमासदङने रवातंत््यनिषवाशिकारेण वा साकव्येनेतिपदाध्याहारेण बह्मगतसक- 
ठधर्ज्ञाननिषवां गीकरेण वा उपपत्तौ ब्रह्मान्यजीवस्य निषेवासिद्धेः बह्यान्यजी- 
वनिष्रेधस्य परवत्तरवाक्यबरह्भप्राणधिरुद्धत्वेन असंभवाच | 

१३ 
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८८ रवित्च शून्यवादिपक्षस्तु सर्वग्रमाणविप्रतिषिद्ध् इति तन्निसाकस्णाय नादरः 

क्रियत 2 इति ब्रह्मसूत्रमाष्यन्याख्यानसमये वाचस्पतिना भामतीकारेण “लौकि 
कानि हि प्रमाणानि सदस्खगोचसाणि। तैः खट सत्सदिति गृह्यमाणं यथाभूतम- 

विपसीतं व्यवस्थाप्यते असचच्चासदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं व्यवस्थाप्यते । 

सदसतोश्च विचारासहत्व॑ व्यवस्थापयता सवैग्रमाणविग्रतिप्िद्ध व्यवस्थापितं 
भवति । तथा च सर्बप्रमाणकिप्रतिष्रेधानेय व्यवस्थोपपद्ते 1 यद्युच्येत ताचिके 

ग्रामण्यं प्रमाणानामनेन विचारेण व्युदस्यते न सान्यावहारिकम् । तथा च मिन- 

विषयत्वान सर्मप्रमाणविग्रतिषेध इत्यत आह, ‹ नह्ययं समेप्रमाणप्रसिद्धो लेक- 

व्यवहारोजन्यत्त्वमनधिगम्य शक्यतेऽपहनेतुं ” (भाष्ये ) ̂ प्रमाणानि हि स्वगोचरे 
ग्रवर्तमानानि तवमिदमिव्येव प्रवर्तन्ते ! अताचिकलत्वं तु तद्रोचस्स्यान्यतो बाध- 
कादवगन्तव्यं न पुनः सांब्याबहारिक नः प्रामाण्य न तु ताचिकमिस्येच प्रवतेतेः 
इति वक्येन, गैद्धेन, जगतः सं नास्ति इति कथिते प्रमाणे. जगतः सत्यत्राव- 

धारणात् सव्यलं नास्तीति कथनं प्रमाणविरुद्धमिति मायावादिना प्रसयुत्तरे दत्ते 

पुनः सत्वं द्विविधं व्यावहारिकं पारमाार्ध॑कं च इति प्रमाणानि व्यावहारेकसत्तव 
विषयीकुवैन्ति । मया तु प्रमाणसिद्धं भ्यबहारिकस्वमह्धीक्त्य पारमार्धिकस्तं 
पनिषिष्यते इति जगत सखानगीकतमम न प्रमाणविसोध इति उत्तरे दत्ते तस्य 
समाधानाथ प्रवृत्तस्य नह्ययं सतरैप्रमाणसिद्धो रोकन्यवहारः अन्यत्तच्वमनधिगम्य 
दाक्यतेऽपदनोतु › मिति माग्यस्य व्याख्यानं कुवेता भामतीक्ृता वाचस्पतिमिश्रेण 
{ प्रमाणानि स्वस्वविपयाणि तालिकानि ( पारमाधकामि ) एवेति गृहति न तु 
व्यावहारिकाणि इति) प्रमाणै स्वस्वविप्रथाणां पारमार्थिकत्वस्यैव प्र्टणात् , 
व्यव्हारिकलखस्य ग्रहणात् पारमार्थिकल्वनिपेध प्रमाणविगेघधः त्वन्पतस्य वज्कपा- 
यित इति बौद्धं प्रति उक्तेन । 

अहंप्रत्ययस्य क्वैलभोक्त॒त्वादि विषयस्यात्मनि शद्रैतवाक्यजतिन बाधे तु 
तन्परटस्य प्रमाणस्य न काचिदपि चारिताथ्यैम् । न च व्यावहारिकविप्रयाल्स्वन- 
तया तत्रैव चारिताघ्य स्याहिति वाच्यम् ! व्यावहारिकाविषयस्य डुक्तिरूप्यादिवत् 
कदाचेद्राच्यत्वाम्युपगमात् बाध्यत्ाभ्युपगमात् बाध्यविषये च व्यावहारिक 
प्रामाण्यमिति व्यवहारस्य अद्रैतपरिभाषामात्रािद्धत्वादिव्याशादक्य निर्दोषत्वेन 
क्ट्प्शाज्रस्यैव विषयान्तर~श्रदहनेन चारितार्थ्यमुपपादनीयं न तु दोषमूटस्य 
अद्रत्ययस्य, तस्य श्रातित्वोपपत्तेरिति विके्वनाय तस्य दोषमूत्वं क्द॑यितुं 

भामि 
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ग्रबृत्तमुत्तरम्रन्थमवतारयति । एवं तावदिति इति कल्पतरुपरिमच्वाक्यैरपि व्याव 
हारिकविषयस्य कदाचद्भाध्यवेन वाध्यस्य त्रिकाटावृत्तिलात् बाध्यविषये च 
ज्यवहारस्यद्वैतिपरिभाषामात्रसिद्धतादिव्यादिना विषयस्य व्यावहारिकत्वं विकाख- 
वरत्यसत्वपर्यायं व्यावहापिकम्रामाप्यं च अप्रामाण्यपय॑वसायि इति उक्ततेन च, 
* न च व्यावहारिकम्रामण्ये सावकादां एतत्परिमाषाया अद्रैतिपरिकल्पिताया 
वस्तुव्यवस्थापकत्वासंभवादिति, ब्ह्यवि्याभर्णे चोक्तेन एतस्य वा अक्षर- 
स्थेव्यादिप्रमाणाना व्यावहार्किदास्तल्रमेदादि-विषयत्वागीकारस्य स्वन्याह- 
व्यापच्याऽयोगात् इति । 

सत्य चेत्सवति केयं सुषा चेत्सत्यता कथम् । 
सत्यत्वं न च सामान्यं मबाथेपरमा्थयोः ॥ 
तुल्यायेत्वेऽपि तेनषां मिथ्यासव् तिश्न्दयोः । 
व्चनाथमुपन्यासः लालावक्त्रासवादिवत् ।। 

नास्तिक्यपरिहारा्थं सवतिः कल्पनेति च 
तस्माद्यन्नास्ति नास्त्येव यद्यस्ति परमाथत ॥। 
तव्सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना । 
न हि स्वप्नसुखाद्यर्थं धमं करिचत्प्रवतंते ॥ 

इति मद्रे वोौद्भमतनिसकरणावसरे व्याव्रहारिकसत्यतायाः अस. 
रथैवोक्ते › व्यवहारे भहृनय इति म्द्मतानुयायेल स्वीकुनैता तया वौद्धवतु ॥ 

व्यावहारिकसत्यतागीकारायोगात् । अंमीकारि च भद्धक्तरीव्या नारितक्यपरिहां- 
राथ वञ्चक्रताग्राप्िः । 

य प्रथिव्या तिष्ठन् प्रथिवीम॑तयो यमयति यं प्रथनी न वेद इति परथि- 

व्या्यभिमानिनो देवा महातुभावा कथं स्वान्तम॑त स्वनियामकं भगवन्त न परयन्ति 

इति दकाया “८ एष त आत्मान्तयस्यमृतोऽष्टो द्र्टाश्॒तः श्रोताऽमतो मताऽ- 
विज्ञातो विज्ञाता नान्योऽत)ऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रौता नान्योऽतोऽस्ति मता 

नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ” इति वाक्येन अन्तयीमी दरीनायोग्यः श्रवणायोग्यः 
म्मनायोग्य. विज्ञनायोग्यः इति कथाधेत्ला अत. ददौनायेोग्यत्व.त् अन्यः 

( पृथिष्यादिदेवतान्तयौमिण. ) दश नास्ति, अतः श्रष्णायेग्धसरात् अतः 

मननायोग्यत्ात् अतः विज्ञानाये.ग्यतात् “ अन्यः? [ अन्वय) मिणः ] श्रोता मन्ता 
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विज्ञाता नास्ति इति प्रथिव्या्यभिमानिदेवताः स्वांतयांँमिण न श्रुण्वन्ति न 
मन्वते न विजानन्ति इति उक्त, तश्रा अक्षरस्य अत दश॑नायोग्यत्वात् अत. 

मननायोग्यलात् अत श्रवणायेग्यत्ात् अतः विज्ञानायोग्यत्वात् अन्यत् ब्रह्मणः 

( अक्षरात् ) द्रषटृशनोत॒मन्तृचिज्ञात॒ नारतीति अश्षखष्ट्रत्वमेव निपरिध्यते 
न प॒ सामान्यतः द्रष्टृनिषरेधः क्रियते इत्यस्यापि सुसाधुघयेन नेद वाक्यं 

द्रषरेतरनिषधद्यासा जीवन्रह्मैक्यवोधकम् । 

८ ब. ) नान्योऽतोऽस्ति द्र्टेतिवाक्यमपि जीवव्रह्मणो्ेदनिषरेघद्वारा रेक्य- 
बोधकमिति यत् तत्तम । एतपूवेवाक्येषु प्रथिन्याद्यमिमानिदेवानां जीवानां च 
परनब्रह्मणा भेदस्य मेदकघमीणा च कथितत्वात् अस्मिन् वावये मेदनिपेधकपदा- 
भावाच । तथा हि याज्ञवल्व्यांतय।मिण द्रूहीति य पथिव्या तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो 
यं प्रथिवी न वेद यस्य पृथिवी दायीरं यः प्रथिीर्मतरो यमयत्येष त॒ आत्माऽ 
न्तयभ्यमृतः (बर. ३-७-२३) योप्षु तिष्ठन्....* . -अमृत- (ब्रू. ३-७-४ ) 

सोखै तिष्ठन... अमृतः ५ योज्न्तीरक्षे तिष्ठन् ...-.--अमृतः ६ यो वायौ 

तिष्ठन्... - अमृतः ७ यो दिवि...... अग्रत; ८ य आदिव्ये...... अमृतः 
९ यो दिष्च-.-अद्तः १० यश्चन्द्रतारके तिष्ठन्...-.“*अमतः ११९ य 

आकशे... अमृत १२ यरतमसि.... अग्रतः १३ यस्तेजसि. ... -- अपृतः 

१४ य. सर्वेषु भूतेषु. - .---अमृतः १५ यः प्रणि... अमृतः २६. 

१.७।१८।१९।२०।२९१। जीवे यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतये य..... अग्रत 

२२। यो रेतसि तिष्ठन्-- -.-रेतोन्तरो यमयव्येप त॒ आस्मातर्याम्यगृतोऽदृष्टो 

द्षटाऽश्वतः श्रोताऽमतो मंताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा नान्योऽतोऽस्ति 
श्रोता नान्योऽतोऽस्ि मंता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता एष त॒ आत्माऽन्त्याम्यमृतः 

अतोऽ्यदा्वं ८ ब्रु. ३-७-२३ ) ( अस्य तात्पयौथ ; ) । 

यः नारायणः प्रथिव्यादिषु पृथिव्या्यमिमानिदेवेषु अन्तः विमानः 
प्रथिन्षाधमिमानिदेवेन अवज्ञेयः # प्रथिवीरासयीरकः प्रथिन्या्भिमानिदेवात् 

सिनः प्रथिन्याद्यमिमानिदेव नियमयति ८ सवस्वन्यापारेषु श्रवतैयति ) एष आत्मा 

न यथा शरीर शारीरिनियम्य तथा पृथिव्यादिदेवतवा अपि नियम्या इति 

पृथिव्याचमिमानिदेवता. शरीरस्थानीया इति अभिप्रायः 
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नारायण" तव मम च अन्तयीमी अन्तः स्थिता नियामकः अमृतः ° पूथिवीनारोनं 
नादारहित एव यो नारयणः जडे जकाभिमानिदेवताया, अग्रौ अगन्यभिमानि- 
दवताया, अन्तरिक्ष अन्तरिक्षासिमानिदेवताया, वायौ वाय्वसिमानिदेढताया 
दिवि इुकोकाभिमानिदेवताया, दिव्ये, दिश्चु दिगसिमानिदेवतासु, चन््रतारक्योः 
जकारो आकादाभिमानिदेवताया, तमसि तमोभिमानिदेवताया तेजसि तेजोयि- 
मानिदिवताया स्वेषु भूतेषु, प्रणि बाचि वागमिमानिदेवताया, चक्षुषि 
न्वक्ुरमिमानिदेवताया श्रोत्रे श्रोत्राकिमानिदेवताया मनासि मनेमिमानिदेवताया 
त्वचि त्वगभिमानिदेवताया विज्ञाने ( जीवे ) रेतसि सेतोभिमानिदेवताया अन्त- 
विंवमानः तैसौरविक्ेय तत्तच्छयीरकः जटादिजडतदमिमानिदेवेम्य भिन्नः 
जलखादिजडान् जलखाचाभेमानिदेवाश्च चेतनान् नियमयन् तत्तन्वापरेषु म्रवर्तंयन् 
यो नारायण आसते स एव नारायणः तव मम चान्तः स्थित्वा नियामकः 
पुथिवीजटादिनारोऽपि नारारहित इति । 

अन्तयीमिणो नारायणस्य ( परत्रह्मणः ›) प्रथिव्यादिजडेः तदभिमानि- 
देवैः स्जीचैश्च नियस्यनियामकमावः आधारधेयभावः (१) मेदश्वोक्तदतिं एत- 

द्ाक्यविरूद्लात् अनेकमेदभेदकधर्मवोधकप्रमाणैश्च विरूदद्धत्वात् “ अमतोऽद्ष्टो 
दरष्टाऽ्तः श्रोता अमतो म॑ताऽविज्ञातो विक्ञाता न्यान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽ 
तोऽसि श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता; इति वाक्यं न 
जीवब्रह्यणोर्भद निषेधकः इति ननिनापि अद्वैतस्य वैदिकलत्वक्ेद्धिः। नच तर्हि 
अमृतोऽ्ट्ो ष्टा इत्यादिवाक्ये किमथ प्रवृत्तमिति वाच्य (२) प्रथिन्यादिदेवताः 
महामागाः सव्यः भनुष्यादिवत् आत्मनि तिष्ठन्त आत्मने नियन्तारं अंतयाौर्षणं 
कस्मा विदुरित्यासकायां यतः नारायणः (परत्य) अटः अन्यकधैवाद्दना- 

° यथा गृहातवतिनऽ परुषस्य दाहादिना नाशे नाश तथा पुथिन्या्त्तंतस्य 
पथिव्यादिनासे नाश इति शकानिवारणाथं अमृत इत्युक्तम् । 

४१७ भ श 

(१) शारीरस्चोभयेपि हि भेदेननमधीयते (ब्र. सु १।२।२०) भगवता बाद्- 
रायणेन तभ्दाप्यकृता लक राचार्येणापि एतानि वाक्यानि जीवेदवरयोभंदभेदकधमनो- 
धकानीत्युक्तम् । 

(२) एवमेव भाष्ये शकराचा्येरपि अशक्य समाहितम् । 

अदुष्टोऽश्रूत इस्याह् कारण तंदवेदने. . .मागोच रातिवतित्वात् .. -च ते एदथति- 
देवता इति विद्यारण्येन वातिकसारेऽपि उक्तम् । 
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योग्य ; श्रवणायोग्य मननायोम्यः, विज्ञानायोग्यः; रवय द्रघाश्रोता मता 
विज्ञाता अतः अन्यकवृक्रददीनायेोग्यलात् अन्यः परमात्मा नारित, अतः 
अन्यकवैकश्रवणायोग्यलात् अन्यः परमास्मश्रोता नारित, अतः अन्यकतैकमनना- 
योग्यत्वात् अन्यः परमात्ममननकत। नारित, अतः अन्यव.तैकःविज्ञानायोग्यलात् 
अन्यः विज्ञाता नास्ति इति कथना५ प्रघृत्तलात् । तेन च यथा घर्माद्द्ष्टा 
नास्ति इत्युक्ते सामान्यतः द्रष्टर्निपेधो न ज्ञायते, किलत धमीदानामतीद्ियवेन 
( दङनायोग्यत्वेन ) तेपा द्रष्टा नारतीव्येव; तथा ब्रह्मणः दरनायोग्यत्वादिना 
ब्रह्मणो द्रा श्रोता मंता विज्ञाता नास्तीच्येव सिध्यति । न तु सामान्यतः द्रष्टैव 
नारित श्रोतेव नारित मतैव नास्ति विज्ञातैव नारर्ती।ति, अतो नेद् वाक्य सामान्यतः 
दर्शरोचमतविक्ञातृनिषरेधवोधनद्वास ब्रह्लान्यद्रष्रूजीवरय निवरेधकौ; कितु नियम्य- 
नियामकमावाधारधेयभावादिना साक्षाच जीवन्रह्मणो भदस्थैव बोधकम् । चिः च 
अहं द्रष्टा श्रोता म॑ता विज्ञाता इति सर्वेपा अनुभवेन आप्मा वाऽरे द्रष्रन्यः श्रोतव्यः 
मतव्यः निदिध्यासितव्य इव्यायनेकश्चतिवावयैः जीवसय द्रष्रखश्रोत्रखमतस्वध्या- 
तृलादसिद्ध्या सामान्यतः द्रष्टैव नारित श्रोतैव नारित २ति वक्रतुमराक्यवाना- 
नेनापि वक्येन जीबब्रह्मणोरैक्यसिद्धः । 

¢ रपरृतिम्यश्च ` ' वासुदेवः सवैमिति ' ( गी. ७-१९ ) ! क्षेत्रज्ञ चापि 

मा विद्धि सर्व्त्रषु भाग्त › (गी. १३-२) ' समं सर्प भूतेप्र तिष्ठन्तं परर्मेश्वसम् ' 
( गी. १३-२७ ) इव्येवेरूपाभ्यः विज्ञानात्मपरमात्मनो सवियाग्रच्छुपरथा पितनाम- 

रूपरचितदेहादुपाधिनिमित्तो भदो न प्रारमाभिक ` इति यद्ृ्तं तदप्ययुक्तम् । 

“ बहूनां जन्मनामन्ते सानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ।। " 

इति गीताश्छोकाथस्तु--बहूनां जन्मनां -ज्ञानाधैसस्कायाश्रयाणा, अन्ते 
वासुदेवः स्वैमिति-सवैष्याप्तमिति ज्ञानवान् सन्; मां~कृष्णे, प्रपयते=प्रामोति, 
सः=एताद्छः महात्मा रम । ^ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति 
सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत. "` । इत्युक्ते. अस्मिन् 

गेवे “ ज्ञानवान् > इति ज्ञातृज्ञेयभवेन, " प्रपद्यते ' इति प्राप्यप्रापकभावेन भेद 
एवोक्त । गीताया स्वत.ग्रमाणत्वात् तया च सिध्यन् भेदः पास्मार्थिकं इत्येव 
सिध्यति । 
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न च ‹ वासुदेवः सवे › मिति सामानाधिकरण्यस्य बाधितत्वात् यश्चौरः 
स स्थाणु ` रितिवत् “ यत् सवैत्वेन म्रतीतं स॒ वासुदेव- वासुदेवे कल्पितं 
वासुदेवन्यतिरेकेण नास्ति ` इत्यथ सिध्यतीति वाच्यम् | 

“ नमः पुरस्तादथ पुष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं । अनन्त- 
चीर्यामितविक्रमस्त्वं सवं समाप्नोषि ततोऽसि सवं ; (गी. ११-४० ) 

इति गीतायामेव स्वैव्याप्तत्ेन सर्वशब्दवाच्यतेक्व्या शङ्कराचचार्यैरपि तथा 
न्याख्यातत्वेन तदनुसारेण वासुदेवः सर्वं स्वैव्याप्तहत्यथैस्थव युक्तखात् नेयं स्मृतिः 
जीवपरमात्मनोरभदबोधिका मेद निपेधेका चेति । 

‹ क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ' 

इति वाक्यमपि यथा विज्ञानात्म ( जीव ) परमात्मनरिम्दाबाधक भेद- 
वोधकः च तथा पूर्वाक्तमेव द्रष्टन्यम् । 

^ सम सर्वेषु भुतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् । 
{वनदयत्स्वचिनहयत य परयति स पतव्यति ॥ 

( गी १३-२७ ) 
इति शक्रोऽपि, “ सर्वेषु भूतेषु (१) ब्रह्मादिस्थावरन्तेषु प्राणिषु " निर्दषि 

हि समं ब्रह्म › इ्युक्तग्रकारेण समं निदोषं यथा स्यात्तथा तिष्ठन्त, भूतेषु नष्टेष्वपि 
अविनरयन्त~नादारहित, परमेश्चर्-परमात्मानं य॒ यस्यति; स पद्यति-स एव 
ज्ञानी "` इत्यक तया ब्रह्मा दिस्थावरान्तग्राणिनामाधार्लेन परमात्मन अधेयत्वेन 
जगत ; ज्ञातृज्ञेयभावेन वबिनाराव्वाविनादावक्वरूपविरुद्धधमीधिकसणलेन च 
ब्रह्मादिजीवानां परमात्मना भेदबोघकः एव न त्वभेदबोघकः, अमेदबोधवः- 
पदामावात् । 

एतच्छखोकस्य कथं भेदमिध्याव्वविषये उदाहरणं कृतमित्येतत् राङ्साचा्यौ 
एव प्रष्टव्याः । 

° मेददर्शनापवादाच ^ अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पद्यु.” 
(घ्र १-४-१०) “ मृत्यो स मृल्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति ” 
{ ब्र. ४-४-१९ ) इव्येवजातीयकात् ‡ इति वाक्येन मेददशेननिषेध. क्रियते इति 
यदुक्तं शङ्कर चार्येण तदप्ययुक्तम् 1 

(१) शकराचायेरप्येवमेवाथं कत 
म मम नः नन मत 
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तत्र जीवव्रह्मणोर्भेदनिन्दनस्यामावात्. । प्रत्युत ताभ्या जीवब्रह्मणोर्भदस्यैव 
कथितताच्च- 

८ आत्मेति तूपगच्छन्ति ? इति सूत्रब्याख्यानावसरे यथा तयोजवित्रह्मणो- 
भदनिन्दनरयामावः मेदनोघकलं च तथोक्तमनुसन्धेयम् । 

यदपि जीवब्रह्मणोरैक्यविपये "तत्र क) मेह › ' इति श्रुल्युदाहरणं तदप्य - 
संगतम् । तथा शि “ यस्तु सर्वाणि भूतान्धात्मन्येवानुपर्यति । सवं भूतेषु 

चात्मान ततो न विजुगुप्सते ।। ? (ई. 8 ) इतीरावास्यवाक्यरय यः= 
अधिकाय सवौणि भूतानि ब्रह्मादिर्तसम्बपयन्तानि आत्मनि=परमात्मनि एव 
(परमास्ाधारतयैव स्थितानि ) अनुपदयति, न चन्याधारतया, तथा सवैभूतेषु= 
ब्रह्मादि ( चचुर्धखादि ) स्थावरन्तेषु आत्मान = परमात्मानः पश्यत्ति, ततः= 

ताद्राज्ञानात्, “ ( यो लोकन्नयमाविकय बिभति ( गी. १५-१७ ) इति 

गीतोक्तरीत्या परमात्मा सवैमूतेषु रक्षकतया स्थितः इति ज्ञानात् ) न विज 
गुप्सतेनस्वं अन्यस्माद्राक्षितुं नेच्छति इत्यथैः । 

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाम् द्विजानत. 
तत्न को मोहः कःशोक एकत्वमनुपयतः ।। ( ई ७ ) 

इति द्ितीयमेत्रो ऽपि पूर्वमस्त्राथमनूय तस्य॒ फं वक्ति । यस्मिन् =पर- 
मामनि, सर्वाणि भूतानि- ब्रह्मादिस्थावयन्तानि (तिष्ठ॑ति ) तत्र~ज्रह्मादिस्थाव- 
रन्तेष्रु आत्मापरमात्मा, अभ्रत्-स्थित ( इति ) विजानत ज्ञानिन ( तथा) 
एकलवै~त्रह्मादिस्थावयन्तेषु स्थितम्य परमात्मनः एकल यदेषेह तदमुत्र यदमुत्र 
तदन्विह ( का. ) इद्यक्त यव्या सर्वत्र नियामकः परमात्मा एक एव न तु स्थान- 
भेदेन मिन्नः इति एकल अनुपद्यत रोकः कः मोहः कः इति रौकमोहौ 
आक्षिप्य रोकमोदहौ न स्तः, मुक्त एव भवतीति । तथा चेमौ मंत्री जीवन्रह्मणो- 
राधारधियभवेन ज्ञतृज्ञेयभविन भेदमेव कथयतः न त्भेदामिति ब्रह्मणः दितीय- 
वस्तुाहित्यरूपैकत्वविषये ८ जीवब्रह्मणोरमेदकविषये ) एतन्मन्त्रोदाहरणमद्रैति- 
नामयुक्तम् । 

नतु ‹ यः पशिद् सुमुघ्चु सर्वाणि भूतानि-अव्यक्तादीनि रथावसन्तानि, 
आ्मन्येवालुपर्यति अत्मन्यतिरिक्तानि न पक्यतीत्य्थेः सर्वभूते च तेष्मैव च 
आत्मान तेषामपि भूताना स्वम् आत्मानं आतत्वेन, यथाऽस्य देहस्य कार्यकारण- 

1) 8 क ज क क अ 
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संघातस्याऽऽत्माऽहं सरवप्रत्ययसाक्षिभृतश्वेतयिता केवलो निगुणोऽनेनैव स्वरूपेणा- 
ग्यक्तादीनां स्थावसन्तानामहमेवाऽत्मेति सवभूतेषु चात्मान निर्विरोषं यस्तु अनु- 
पश्यतीति वक्येन, राङ्कराचार्यैः सवैभूतानामात्मव्यतिरेकेणाभावः सवभूतानां 
अहमेवात्सेत्यथकतया प्रथममत्रो व्याख्यात इति कथमस्य वाक्यस्य भेदपरत्व 
उअभेदपरत्वामावश्वेति चैत् न । अरयाधेरय मन्नपदैरबोधनात् । श्रुतिगीतासूत्र 
ममाणािरुद्धत्व चं । 

तथा हि-सवाणि भूतानि आत्मनि पदरयति इति स्पष्ट आसनः सप्तम्या 
आधारतया भूतानामाधेयतया ददनं कथयति मन्त्रे, आत्मन्यैव पद्यतीव्यस्य 
आत्मन्यतिरिक्तानि न पदयति इव्यथैकधनमल्ौकिकग्युत्पत्तिसता शङ्कराचायीणा- 
मेव शोभते न तु परीक्षकाणा नैके व्युत्पत्तिमताम् । तुष्यलिति न्यायेन 
आल्मन्यतिरिक्तानि न पद्यतीति व्याख्यानागीकारेऽपि आत्मन्यातिरिक्तानि न 
पर्यतीत्वस्य यद्यपि रतानि आव्मन्यतिरिक्तानि सन्ति तथाऽपि व्यतिरिक्ततया न 
पश्यति इतिन्यरिक्ततया ज्ञाननिपेधः आहोखित् आत्सन्यतिसिक्ततया न सन्तीति 
आत्मर्व्यातिरिक्ततया भरतनिपेध । 

(१) आत्मव्यतिरिक्तानि- सन्ति परन्तु आ्मव्यतिरिक्ततया न जाना- 
ती्युक्तौ पदार्थष्वात्मभेदसिद्धे [ दैतसिद्धेः ] भवत्येव । भताना भिन्नतया 
दरोनामवे तु पखिाद् अज्ञानी स्यात् श्रान्तो वा स्यात् । न तेन अद्रैतसिद्धे । 

(२) पस्माकन्यतिरिक्ततया न सन्तीति द्ितीयपक्षेऽपि मूतानाम- 
भावदिव पर्मात्मव्यतिरिक्तानि न सन्ति इति; क्वा विदिष्टनिषेधः विदेषण- 
मुपसक्रामतीति न्यायेन परमात्मव्यति(रि्तत मूते नास्ति [ भूतानि परस्मा- 
त्मस्वरूपाण्येषेति ) । 

नायः । सवैग्रसणैः प्रपेचे उपरभ्यमाने तदमाव इति वक्तुमङक्यतयात् । 
उक्त हि शशून्यवादिपक्षस्तु सवैप्रमाणप्रातिषिद्ध इति वनिसकरणाय नादरः क्रियते ? 
इति राङ्करव्चार्यमाष्यन्याख्यानकत्रौ ब्रह्मविचामरणकारेण- ५ इयन्यपदेन सवै- 
ग्रप॑चातीत भावरूपं किचित् तं विवक्षितम्, उतामावरूप । नाद्यः तथा सति 
वाचोयुक्ट्यंतरेण ब्रह्मवाद एवाश्रितः । यदि द्िवीयः पक्षस्तदा सवैप्रमाणविरोधः । 
सर्बप्रमाणैः प्रपचे उपठम्यमाने तद्माव एव॒ तच्चमिति निरू्पयितुमराक्यमिति 
दूषणस्य रफुटतया तनिसकरणाय न सूत्रक्रता सूत्राण्यारचितानि ? इति दन्यस्य 



२२०६ न्पायचुधामण्डनम् 

मावरूपतवे रान्यवादब्रह्मवादयो साम्य; अमावसरू्पते सवैग्रमाणविरोधः । सै 
प्रमाणैः प्रप॑च उपटम्यमाने तदभाव ( ग्रप॑चामाव ) एव तत्वमिति निरूपयितुम- 
राक्यत्वादिति शकरभाष्यतन्चाख्यानयोः ग्रपचामाव एव ॒तत्वमित्यरय वक्तुम- 
दराक्यत्वम् । 

न द्वितीयः-जडस्य मिथ्यामूतस्य विकारिणः मघ्रपुरीपाद्यनेकातमकस्य 
भूतस्य (जगत , चेतनसव्याविकारि्ुद्धबहमरवरूपत्वायोगात् | तथा च मूतानि 
आत्मनि अनुपदयतीति वक्येन भूतानि आस्मव्यतिरिक्तानि न पद्यतीव्यर्थो न 
सिध्यति । तधा्थाञ्युक्तश्चति तथाथकरणमयुक्तम् । 

सव॑मूतेष्वादमानमित्यनेन रपष्टं सप्तस्या सवरभूतानामाधारघ्वरय आत्मन 
आधयत्वस्य प्रतीतावपि तेप्रामपि भूताना रवं आत्मानं आत्मत्ेन ८ तसेभव- 
विवरण ) ( यथा अरय देहस्य कायकारणसंघातस्यात्मा अह् सर्वप्रत्ययसाक्िूते 
चेतयिता केवले नि्युण + अनेनैव स्वरूपेण अन्यक्तादीना रथावसन्ताना- 
महमेवात्मेति ) स्वमूतेषु चात्मानं निर्धिरेप यस्तनुपद्यति इस्यश्रकरण न 
परौक्षकसमतकारणमूलक किंतु वंचनामूट्कमेव । न हि भते घटं पयतीति 
वाक्यस्य प्तखना घटत्वेन पद्यतीव्यथः परीक्षकेण क्रियते । भूतेष्वात्मानं 
पर्यतीत्यस्य श्षताना आत्मतेन पयत्ीव्य५ क. सन्चेतनः श्रूयात् स्वमताग्रह- 
वचनान्यतरपिदाचानाविष्टः । तथा यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषया 
निह । यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति भण्यते इव्यादिस्नोदाहतमदहा- 
भारतोक्ता५ निमत्लादिगुणवत्वविरुद्ध निशैण केवरः निर्विहोष इति च आत्मपद्- 
स्याथमपि कः ह्रूयात् ! तस्मानायं मन स॑भूतानामासामेदा दिकं वक्ति । 
करिन्तु आधारंधयभवेन ज्ञातृज्ञेयमावेन भेदभेव वक्ते । श्चुतिबोधितस्थ भेदस्य 
वाघकाभावात् स्वत प्रमाणीभतेन मन्त्रेणोक्तो मेदः सत्य इति च सिध्यति । 

तथा ^“ यस्मिन् सवीणि भूतान्यादैवाभरद्रिजानतः । तत्र को मोहः 
कररोक एकत्वमनुपर्यतः ।। › इति मन्त्रस्य ¢ यस्मिन् सवाणि भूतानि 
यस्मिन् काडे यथोक्तात्माने वा तान्येव भ्रतानि सर्वाणि परमा्थौत्मददनादा सैवा- 
भूदात्मैव सद्रत्तः । पर्मा्थ॑वरतु विजानतस्तत्र तस्मिन्काडे तत्नार्मनि वा को मोहः 
कः शोकः । शोकश्च मोहश्च कामकमैबीजमजानतो भवति न त्वाठकलतवं विशयद्धं 
गगनोपमं परयत इति व्याख्यानमप्यसंगतम् । 
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यस्मिन् काटे परमाथीत्मदरौनात् तान्येव भूतानि सवाणि आलेवाभू- 
दिव्युक्तेस्तावदसगता ( १) अद्वैतमतरीत्या सवैदापि भ्रतानामात्ातिरिक्तत्वा- 
भवेन यस्मिन्काठे इति काल्विरेषेक्तिरयुक्ता । अद्रैतमतरीत्या विवावस्थायां 
कारुस्याप्यभावेन काटे इद्युक्तिरप्यसगता | 

(२) यस्मिन् = आत्मनि वा भूतानि आन्मैवाभूत् इद्युक्तिरप्यसंगतेव । 
अद्रैतमतरीत्यापि न हि भ्रूतानामात्ममवनम् आदमाधिकरणकम् । 

भ्रतानीति बहूवचनान्तकलेवष्वकपद्रय एकवचनान्ताभ्रदिति क्रिययाऽ 
न्वयोऽप्ययुक्तः । स्वीकृतं च अन्वयायुक्तत् दशश्टोकीनव्याख्यानतत््वविन्दुटिकाया- 

किच रुक्तेकायामारोपित रनत श्युक्तिक्ञाने सति नहि डुक्तिकारूप 
भवद् दष्ट, विन्त रजतज्ञानस्य निद्न्तिरेव । तथा आत्मनि ब्रह्मणि) कल्पिता- 
नि ( आसोपितानि ) भूतानि ब्रह्मज्ञाने निवर्तन्ते एव, नतु आत्मरूपाणि भवन्ति । 
विरुद्धधमवतोंः जडभूतचेतनब्रह्मणोरैक्यासम्वादिति ज्ञानिनः भ्रतानामात्मरूपत- 
कथनमप्ययुक्तम् । 

तत्र कारे को मोह क्द्डोक इति कथनं चायुक्तम् । उद्रैतमतरीत्या 
काठकाभावाक््-तत्र आत्मानि को मोह कः शोकः इतिं कथनमपि न युक्तम्+ 
दरोकमोहयोरन्तःकरणधम॑सेन आत्मनि कृदाऽप्यमावात् । 

एकत्वमनुपद्यत इत्यस्य आत्मैकत्वं विद्युद्धं गगनोपमं पस्यत इत्यथ- 
करणमप्ययुक्तम् । 

एकत्वमित्यस्य आत्मैकत्वं ( आत्मनःभूतैरभेद ) न शब्दार्थः तदूम्राहक- 
प्रमाणाभावात् । एकदाब्दरय मुख्यान्यकेवकाघनेका्ैतलेन एकल मुख्यत्वं कि वा 
एकत्वं अन्यत्व ( भ्रृतादिभिनत्वं ) अथवा एकतवं सहायराहिव्यं [ सृष्टौ इतर- 
सहायानपेक्षत्वं ] इत्याघनेकाथेत्समवेन चेतनस्य सत्यस्य परमात्मन जडेन 
अदैतमतरीत्या असव्येन [ मिध्याभरतेन काख्त्रयेऽष्यसता ] भ्रतसम्हेन एकत्वस्य 
असंमवाच । 

अद्रैतमरीत्या सवौणि भतान्याल्मवाभ्दिति जानत इत्यनेन आत्माभेद्- 
ज्ञानस्य कथिततेन एकत्वमनुपर्यत इत्यस्य एकत्वं = भ्रतानामात्मामेदं जानत 
इति अ्थकरणे पुनरुक्तं भवति । 
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गीताविरुद्धं च भूतानामाव्मना अभेदक्यनम् । तथाहि “ सवेभूतस्थितं 
यो सां भजव्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वतते । 
(८ गी. ६-३१ ) इति गीतायां सवैभूतस्थितमिति भूताना परमात्मना आधार- 
धेयमविन मेदसुक्ला एकत्वमास्थित इति एकलपदेन अतयंमिरूपाणगिवाभेद उक्तः 
नतु भूताना परमाठना अभेद इति । 

४ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं । विनश््यत्स्व विनश्यन्त यः 
पश्यति स पयति  ( गी. २३-२७ ) इति गीताश्छेकेनापि सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्तं परमेश्वर सम यथा रयात्तथा उचनीचादिस्थानानेमित्तकोचत्वर्म(चतलादि- 
रहित परयति, तथा विनदयत्सु भूतेषु अविनरयन्तं य॒ पदयति सः परयति ज्ञानी 
इति चेतनाचेतनालमकम्रप्चस्यश्वरेण आधाराधेयमविन नाद्यल्वानाह्यव्वरूप- 

विरुद्धधर्मण ज्ञात्क्ञेयमावेन च येदस्थेवोक्तैः अभेदकथनमेतद्रीतावाक्यविरुद्धम् । 

एतेन सर्वभूतेषु चात्मानमिति मन्त्रे सवभूतेषु आत्मानं पद्यतीव्यस्य 
अन्यक्तादिस्थावसान्तानामहमेवासेति पयतीति शङ्कराचार्थैन्याख्यानं निरस्तम् । 
स्पष्ट गीताया सवभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरमिति सन॑भूतेषु तिष्ठतः परमेश्वरत्वोक्ते. । 

 सवैमूतस्थित यो मां ? [ गी. ६-३१ ] इति सर्व॑भूतस्थितस्य मामे- 
त्यस्मच्छब्दवाच्यश्चीकरृष्णत्वोक्तेश्च । 

तथा“ यौ मा पयति सवत्र सवं च मयि प्यति ” इति कृष्णेन स्वस्य 
[ परमात्मन. | भूतादिसवपदाथस्थितव्वं सवपदाधानां स्वक्िन् (कृष्णपस्मात्मनि) 
स्थितत्वोक्ते जीवरय सवैपदाधवृत्तिवकथन मूतानामात्मना अमेदकथनं च 
तद्िरुद्धम् । 

तथा ^ सवैमूतस्थमात्मानं सवैभूतानि चास्नि ?› [ मी. &-१९ ] इति 
गीतावाक्यमपि सवैभूतपरमात्मनोः आधारधेयमावैन मदमेव कथयति न तु सर्व- 
भ्रताना परमात्मना अमेदम् इति । 

भूतानां परमात्मना अभेदकथनं श्वुतिसूत्रविरुद्धं तथा तन्याख्यानभूत 
राङ्करभाष्यविरुद्धं च । तथा हि- 

'“ स सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तये यं सवीणि भूतानि 
न विदुर्यस्य सवीणि भतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयव्येष त 
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आत्मान्तयौम्यसमृत इति, य प्रथिव्या तिष्ठन् - योऽप्घु तिष्ठन् --योऽग्रौ तिष्ठन् .. 
योज्तरिक्षे तिन्. -यो वायौ तिषएन्. य आदिव्ये तिष्ठन् . य आत्मनि 
[ जवि ] तिष्ठन् . ?” इत्यायनेकमन्त्रेषु भूतादीना सर्वेपां आधारत्वं नियम्यत्वं+ 
परमात्मन आश्रयत्व नियामकत्व च कथयिला तयोभद स्पष्टमक्तः ! एतद्रेदाथ- 
निणोयक्वेदान्तसूक्रता साक्षानारायणावतारभूतेन वादसरायणेन ‹ मेदन्यपदे- 
दाचचान्यः ` (अन्तयौस्यधिदैवादिपु तद्धमन्पपदेशात्ः “शारीरश्वोम्येऽपि हि 
भदेनेनमधीयते" इत्यादिसूत्रे तथा तत्सूत्रन्याख्यानक्ृद्धि रङ्कराचार्थैरपि भूता- 
दीना परमात्मना मेदः आधासधेयमावः नियग्यनियामकमावश्वोक्त इति । 

° यस्तु सवण मूतानिः इति मन्त्रः “ यस्मिन् सर्वाणि भ्तानि ? इति मन्त्रश्च 
ब्रह्मादिस्थावरन्तचेतनाचेतनाना परमात्मना मेदं कथयत इति नानयो्मन््रयोर- 
मदविप्रये ( जीवब्रह्मणोस्क्यविपये ) उदाहरण युक्तमिति । 

जीबन्रह्मणोरभेदविपये श्वुतिसूत्रमीतासु एकरयाऽपि प्रमाणरयामावात् 
वाक्यान्वयात् इति सूत्रस्य, “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो म॑तव्यो निदि- 
घ्यासितन्य इत्यादौ विज्ञानात्मैव ८ जीव एव ) द््टव्यश्रोतव्यत्वादिख्पेणो- 
पदिद्यत अदहोस्ित् परमान्मेति संदाग्य जीव इति पूर्वपक्षयित्वा परमात्मो- 
पदेदा एवाय ( न जीवोपदेरा ›) वव्यान्वयादिति जीवपरमात्मनेरभदपरतया य. 
अधः कृत रशाङ्खरान्चार्थैः प्रथम; स एव युक्तः । इति वाक्यान्वयाधेकरणम् । 

प्रकृतिश्वव्यादिपचस्नात्मकमिदमधिकरणं बऋह्मण उपादानकारणतां 
निमित्तकारणतां च बोधयितुं प्रव्रत्तमित्याचक्षते राङ्कराचायीःताख्यानं 
ग्रथमत सडग्रहेण अनूद्य तस्यायुक्तता प्रददर्यते पश्चात् । 

ॐ प्रकृतिरच प्रतिक्लादृष्टां तानुपरोधात् उॐ 

ब्रह्म न केवर जगतो निमित्तकारण प्रकृतिश्च उपादानक्रारण च+ 
कुतः प्रतिन्ञादष्टान्तानुपरोधात् । "* उत तमादेरामग्राक्ष्यः येनाश्चतं श्रूत मव- 
त्यमतं मतमविज्ञातं ? (छा. ६-१-२ ) इति प्रातिज्ञया परमात्मज्ञानेन 
स्धविज्ञानं वोष्यते } तच ब्रह्मविज्ञानेन सवैविन्ञानं बरह्यणः स्व भिद एव सञ्जाघटीति। 
ब्रह्मणः सवभिदश्च उपादानकारणस एव धटत इति प्रतिज्ञा ब्रह्मण उपादान- 
कारणत्वं गमयति । 
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तथ। दृष्टान्तोऽपि “ यथा सोम्यैकेन मृििण्डेन सवै मृण्मयं विज्ञात 

स्यादरत्वार्मण विकासो नामधेयं मृाततकेत्येव सत्यमिदयुपादानकारणगोचर 

एवाम्नायते, तथा एकेन लोहमणिना सवं ठाहमयं विज्ञात स्यात् । एवेन 

नखनिकृन्तनेन स्वं काष्ण्यायसं विज्ञात स्यात् इति च । 

तथान्यत्रापि “ कक्िन्नु मगवो विज्ञति सवैमिदं विज्ञात भवति 

( सु. १-१९-२ ) इति प्रतिज्ञा । ^ यथा ॒परथिव्यामोपधय संमवन्ति 

( मु. १-३-७ ) इति दृष्टातः । तथा “ आत्मनि खल्वरे दष्टे इते मते विज्ञाते 

इद सर्वं विदितं † इति प्रतिज्ञा । “^ म यथा दुदुमिरहन्यमानस्य न बाद्याज्छ- 

व्दान् राक्लुयादप्रहणाय दुंदुभेस्त॒ प्रहणिन दुदुम्याघात्स्य वा ब्दो गृहीत । 

( चू. ४-५-६-८ ) इति चान्तः । एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादष्टान्तौ 

प्रकृति लसाधनौ प्रयेतव्यौ । 

यत् इतीयं पञ्चमी; ^“ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ? इत्यत्र 

जनिक्ु प्रकृतिः ( पा. सू. १--४--३० ) इति विदेषस्मरणात् प्रकृततिल्क्षणे 

एवापादाने द्रष्टव्या इति यन्या्यात तच्छम् । 

८४ येनाश्च॒त श्वतं भवती ” ति प्रतिज्ञावाक्य, ब्रह्मज्ञानेन सवैज्ञाने भव- 

तीति बोधयतीति इडकराचार्थरेवव्याख्यातलरैन प्रयत सवैजगज्ज्ञानस्य ब्रह्य 

, ज्ञान फलमिति विपरीततया व्याल्यातल्ेन च ब्रहमक्ञनिन जगनज्ज्ञानरयानया 

/ ्रतिक्ञया अबोधनात्, प्रद्युत जगञ्जञानेनैव ब्रह्मज्ञानं ( फलरूपम् ) भवतीति 

बोधनात् । 

८४ निर्विकारोऽक्षखश्ुद्ध ” इति श्रुत्या ब्ह्मणो निर्विकासर्त्वावगमेन जग- 

लति परिणाम्युपादान्वासंमवात् विवर्तोपादानले ब्रह्मज्ञाने सवैज्ञानासंमवाच्च । 
आरमाधानतरूपविवर्तोपादानताया. ब्रह्मणोऽसंभवाच्च । श्नमाधिष्टाने उपादान- 

त्वन्यवहारस्य कैरपि शाख्क्द्विप्कृतत्रेन लतल्कृताया. श्रमाधिष्ठाने उपादानत्व- 

परिभाषायाः वेदागरैनिरूपणे कार्गदायोगात् । 

उक्तं हि राङ्कपचार्धः-- “यातु प्रधानवादिना रूढिः सा तेषामेव 

पारिभाषिकी सती न वेदानिरूग्णे कारणमावं प्रतिपद्यत इति 

(त्र. सू. दामा. -४-१) 
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ब्रह्मज्ञानेन सवज्ञन म्वतीति व्याख्याने श्वतिपदानामस्वारस्यास्च । 
“ येनाश्च॒त श्वतं भवतीति प्रतिज्ञावाक्यस्य ब्रह्मज्ञानेन सर्वज्ञानाबोधकत्ेन ब्रह्मण 
उपादानत्वाबोधकतात् । तथा हि- 

^ येनाश्चुतं श्तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्  इ्युपनिष्रदः 
दाकरमाष्यम्-““ तमादेद्च विरिनष्ठि, येनादेरोन छतेनाश्चुतमप्यन्यच्छूत भवत्यमतं 

मतमतर्कितं ताकेतं मवत्यविज्ञातं विज्ञातमनिश्चित निश्चितं भवतीति सर्वानपि 
वेदानधीत्य सवे चान्यद्वेयमाधगम्याप्यक्रता्थ एव॒ भवति यावद।त्मतच्वं न 
जानातीत्याख्यायिकातोऽवगम्यत ? इति । 

आनन्दगिरिव्याख्या--““ किमित्यधीत्य सर्वं वेदं अधिगततदर्थं च पुत्र 
आत्मविद्यामाधिक्तव्य पित प्रच्छति, तस्य सवैवेदाध्ययनादिनैव कृतार्धत्ादितव्या- 
दादूक्याह सवानपीति "' इति । 

एतच्छाकरमाष्यानन्दणिरिव्याख्यानाम्या इत्यमवगम्यते स्मैवेदाध्ययने 
कृतेऽपि तथा सवं चान्यद्वेवमधिगम्यापि (परमात्मभिन्नस्य सधेस्य जगतःन्ञनेऽपि) 
परमात्मज्ञानाभावे अक्ता एव भवति, खेन यत्कर्तव्यं तस्याकर्तैव भवति इति 
परमाव्माभनजगज्ज्ञानस्य पस्मात्मज्ञानमेव फल; न तु परमात्मज्ञानेन जगज्ज्ञानं 
भवतीति, सवै चान्यदेयमिति जगतः ब्रह्मणा मेदश्च उक्तो मवति इति नेयं 
प्रतिज्ञा ब्रह्मविज्ञानेन जगज्ज्ञानबोधनद्रारा ब्रह्मजगतोरमेद् बोधयन्ती सती उपादान- 
कारणव्वं ज्ञापयतीति । 

पिवर्तोपादनव्वपक्ष ब्रह्मज्ञानेन स्वैज्ञानासमवश्च । तथा हि-यथा जुक्ल्य- 
ज्ञानेन डुक्त) कल्पित [ अध्यस्त } रजत यावत्काठं श्युक्त्यज्ञान तिरति तावत्पर्यन्तं 
भासते-ज्ञाताया क्ती श्क्त्यज्ञान नश्यति, अज्ञानकल्पितं रजतं च नश्यति 
रजतज्ञान च नद्यति-अधिषएठानज्ञानेऽध्यस्तनिव्ततेर्नयतत्वात् । तथा अद्रैतिमते 
बरह्माज्ञरेन जगतः ब्रह्माणि कल्पितःेदेन यावत्काट ब्रह्मज्ञान तिष्ठति तावल्नगद्धासते ! 

जाते च ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मज्ञानं, तत्कल्पित जगत् , जगज्ज्ञानं च नइयव्येव, उपादान- 
नाशे, उपादेयनारास्यावदयकतात् । तथा चाद्वतिमतसौव्या ब्रह्मणि ज्ञाते ब्रह्मज्ञान- 
कतिपतस्य जगत निच्ुत्तिरिवनतु स्थिति । तथा तज््ञनरयापीति ब्रह्मज्ञानेन 

जगस्ज्ञानं मबतीति कथनमल्नुपपन्नम् । तथा च~ ‹ येनाश्रुतं श्तं मवतीति 

अतिकायं कथमनुपपन्नमध बोधयेदिति । 
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उक्त च राङ्कयादिमिरदैतिभिः- 
८८ अथवा हेत्वथं उत्तसार्धौ विज्ञातमित्यादिः"? (के. रा मा. २-११-३) 

(८ आनन्द. ) अथवा हेत्वथं इति रोके श्चुक्यादितच् विजानता यतोऽध्यस्तः 
रुप्यादि अविज्ञात मवति, अजानतामेव तु अध्यस्त विज्ञातं भवति इति प्रसिद्ध, 
तथा बरह्मणि ज्ञेयत्वस्याध्यरतत्वादेव त्वविदो नः ज्ञातं ब्रह्म परयन्तीत्यभः ?› इति 
( ११-३ ) केनोपनिषद्धाष्ये तद्धिप्पण्या च अष्यरतपदाथ॑ज्ञान अधिष्ठानाज्ञान- 
दखयामेवः ज्ञाते त्वधिष्ठानेऽध्यस्तज्ञान न मवति इति । 

अद्रैतमतरीव्या निर्धर्मके अद्धितीये ब्रह्मणि अधिष्ठानत्व शान्तव चन 
समवतः, श्रमकारणाना सामान्यधमीविरोषधर्मसिप्यजगत्सादृशष्यानां सामान्यघरम- 
साद्श्यज्ञानाना विरोषधमाज्ञानादीना च असंमवात् । 

उक्तं च भामतीकार -“ परमाश्सतु न विभ्रमो नाम काश्चित्, नच 
संसारो नाम किन्तु सवैमेतत् सव।नुपपत्ति ( ब्रह्मणि श्वमासंमवे वादुक्तसर्वा- 
लुपपात्ति ) भाजनत्वेन अनिवेचनीयं ( श्रमः कथ जायते इति वक्तुमराक्यं ) इति 
युक्तमुत्पश्यामः । तदनेनाभिसंधिनोक्तं [ राङ्कराच्वर्येण ] ‹ यचेवं प्रतिबुद्रोऽसि 
नास्ति कस्यव्चिदप्रगोधः ` [ त्र. सू. शा. ४-१-३ ] इति। 

येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यस्य ब्रह्मज्ञानेन सवैजगज्ज्ञाने मवतीति भ्याख्याने 
श्रुतिपदास्वारस्यं च । तथा हि-यद् ब्रह्मजगतोरुपादनोपदियमावेनामेदः श्रुत्यमि- 
प्रेतः स्यात्तदा ब्रह्मणः भ्रवेणे मनने विज्ञाने तद्भिनजगतः श्वतत्वस्य मतत्वस्य 
विज्ञाततस्यैव प्राप्त्या अश्चुतममतमविज्ञातं इति जगतः अश्चतत्वादिबोधवपदानाम- 
संगतववम्राप्तेः। न च ““ यथा सोम्थेवेन म पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्यात् यथा 
सोम्थैकेन लोहमणिना सर्व खोहमयं विज्ञातं स्यात्, यथा सोम्यैकेन नखनिक्रन्त- 
नेन सर्वं काण्ण्यायसं विज्ञातं स्यात् › इति दृष्टान्ता उपादानोपादेयमाववद्रस्तु- 
बोधका इति दाष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मजगतोरुपादानोपादेयमाबः अगीकरणीय 7 इति 
चाच्यम् । यतो दृष्टान्तेषु श्च॒ताना मृच्धिण्डदोहमणिनखनिक्रन्तनानामपि घटादि- 
वत् मृदादिका्यत्वेन घटादीन् प्रत्युपादानत्वामावात् न तेषां दृष्टान्तवाक्यानामु- 
पादानोपदियमाववद्रस्तुविषयकतेति, न तद्राक्यगेन येनाश्चतं श्तं भवतीति वाक्यं 
ब्रह्मजगतोरुपादानोपदेयभावबोधकम् । 

एकनखनिक्ृन्तनज्ञानेन सवैकाष्ण्ययसानां एकमरतिपण्डज्ञानेन म्रण्मयादि- 
सवैपदायोना ज्ञानानुभवामावेन शेकरमाप्यरीत्या मृदादिषु धटदीनां अष्यस्त- 

शि क नि क थ व शि कि = ज क जि ज ज भ. ०.५ 
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त्वांगीकारेण च मृदादीनां धटादीच् ग्रति परिणाम्युपादानत्वाभावात् विवर्तोपा- 
दानतवे शुक्तिज्ञानेन रजतस्य रजतज्ञानस्य निरत्तिवत् मृज्ज्ञानेन धटादिज्ञानस्य- 
निवृत्तेः-मृदादिज्ञानेन धटादिज्ञानं मवर्तीति [ पूर्वाक्तसीत्या ) वक्तुमशक्यत्वाच्च । 
तद्दृष्टान्तानुसारेण ब्रह्मज्ञानेन सवैजगज्ज्ञानं भवतीति वक्तुमङाक्यत्वाचच । एतेन 
( येनाश्रुतं श्रूतं भवतीति प्रतिज्ञायाः यथा सोम्यैकेन नखनिक्रन्तनेनेव्यादिद- 
शान्तस्य चोपादानोपददियखकवदस्तुवोधकत्वाभावकथनादिना ) कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञते सनैमिदं विज्ञातं भवति इत्यादिप्रतिज्ञा उपादानोपादेयमाववद्रस्तुबोधिका 
इति निरस्तम् । 

तथा च प्रतिज्ञादृष्टन्तयोः ब्रह्मणो जगदु पादानलतवज्ञापकत्वामवेन प्रतिज्ञा- 
टृष्टान्तवाक्यमवल्न्य ब्रह्म प्रकृतिश्च उपादानकारणं चेति साधनमयुक्तम् । 

यदप्युक्तम् “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इति श्रुतिधटकं यत 
इति पदं पचम्यन्त-पचमी च “ जनिकः प्रकृतिरिति ( पा. सू. १,.३-३० ) 
पाणिनिसूत्रेण प्रकृति ( उपादान ) उक्षणापादाने ट्ष्टेति यत इति पंचम्या ब्रह्मण 
उपादानत्वसिद्धिरिति तदप्ययुक्तम् । जनिक्ठै. ग्रकृतिरिवि सूत्रस्थप्रकृतिपदस्यो- 
पादानाथकत्वामावात् । तथा हि- 

पुत्रात् प्रमोदो जायते इव्यादौ अनुपादानेऽपि पंचमीददौनात्--ग्रक्रतिपदं 
हेतुमात्रपरमित्यक्तं वृत्तौ । तया जनिकर्तुः हेतुरित्येव रब्दकाघवादुव्यतामिव्यारंक्य 
असति प्रकृतिग्रहणे, हेतुम्रहणे सति उपादानस्यैवापादानसंज्ञा स्यात् प्रत्यासत्तेः, 
नेतरस्य प्रकृतिग्रहणात् । प्रक्रियते काय॑मनेनेति व्युत्पत्या कारणमात्रस्य भवतीति 
ग्रकृतिपदं अचुपादानेऽपि अपादानसंज्ञासिष्यथभित्युक्तं न्यासे 1 

तथा महामाष्येऽपि-“ अयमपि योगः ( जनिकर्तुः प्रकृतिरिति सूत्रं ) 
राक्योऽवक्तुम् । गोटोमाजखोमाविरोमभ्यो दूर्वा जायन्ते अपक्रामन्ति तास्तेम्यः 
इत्यादिना कोमादीनां दूवादीन् श्रत्यवधित्वात् भरुवमपयेऽपादानम् इत्यनेनैवा- 
पादानसंज्ञासिद्धेः इदं सूत्रमनारंभणीयमिति सूत्रं प्रत्याख्यातम् ?› इति । 

ततश्च भाष्यकारमते बत्तिकारादिमते च : जनिक्तः प्रकृतिरित्यनेन 

उपादाने एत्र पंचमीति न सिष्ण्त्रीति । 
१४ 
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न च पञ्युना यजेतेत्यादौ पञ्युपदस्य पञ्युमात्रवाचकलेऽपि छागस्य वपाया 
इति वाक्यदोषानुसारेण पड्ुविदोषपरत्ववत् यतो वा इमानि इति श्वुतिघटकपचम्या 
ब्रह्मणः कारणत्वस्तामान्यबोधनेंऽपि येनाश्चुतं श्रुतं मवतीव्यादिवाक्यविरोषबखेन 
पंचम्या उपादानकारणल्वसिद्धेरिति वाच्यम् । येनाश्रुतं श्वुतमिव्यादिवाक्याना 
उपादानकारणत्वबोघकलताभावस्य उपपादितत्वात् । ब्रह्मण उपादानकारणत- 

बोधकानां अन्येषाममावात् ब्रह्मणो द्विविधो पादानकारणताया असंभवा; यतो 
चेत्यत्र यत इति पदस्य सावैविमक्तेक ‹ तसि › प्रत्ययान्तत्ेन कारणत्वाघ- 
कतृतीयादिविभक्त्यन्तत्वस्यापि वक्तु राक्यतेन पचम्यन्तमेवेति निशचेतुम- 
दाक्यत्वाच । 

एतेन ' आत्मन आकारास्संभूतः इत्यादिश्चतिे्रंह्यण उपादानत्वि- 
द्विरित्यपि निरस्तम् । 

यदप्युक्तम् - यथा हि रोके मृत्सुवणोदिकसुपादानकारणं कुखख्ु- 
वर्णकारादीनपिष्ठात्नपेर्य प्रवतैते, नैवं ब्र॑ह्णः उपादानकारणस्य सतोऽ्योऽ 
-धिंछाताञ्पेषषयीऽस्ति, प्रोगुपत्तेरेकमेवाद्वितीयमिलयवधारणात् । अधिष्ठत्रतराभा- 
वोऽपि प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधदेवोदितो वेदितन्यः । अधिष्ठातरि द्यपादानाद- 

न्यस्मिन्नम्युपगम्यमीने पुनरप्येकविज्ञानेन सवैविज्ञानस्यासंभवात् प्रतिज्ञादष्टा- 
न्तोपरोध एव स्यात् । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः कतीत्वमुपादानान्तरा 
मावाच्च प्रकृतत्वम् ?; इति, तदप्येतेनैव निरस्तम् । प्रतिज्ञया एकविज्ञानेन 
सवेविज्ञानस्याबोधनेन असंभवेन च उपादानादन्यस्याधिष्टातुः ( कर्दः ) से 
बाधकामावात् । 

ॐ अभिध्यो पदेक्षाच्ल उ 
अभिष्योदेरध्ाप्मनः कतपवद्रकृतिते गमयति | क्ीऽकीभेयतं बहु 

स्यां रजय 7 शति * तदैक्षत स्ट स्थार्श्रीयेय › हतिभ्च। सैत्राभिष्यनिपूर्वि 

कायाः स्वार्तन्न्यप्रचसेः - कर्तेति गम्यते हु स्यामिति ग्रत्यगीहत्मािध्रयल्यांत् 
बह्भवनाभिष्यानस्य प्रकृतिरिति गम्यते 2” इति दाङ्करव्याख्यानमयुक्तम् । 

अमि्याशब्दस्य प्ष्टिसद्कल्प ८ स॒ष्टच्छा ) वाचकत्वेन अभिध्योप- 
देदादिति सूत्रस्य सशच्छाया उपदेशा्ेलय्षकलत्प्राप्त्या ईश्वरस्य सृीच्छा- 

2. 1 
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वक्वेक्त्या क्वैत्वमेव गमयेत् नतुपादानत्वाभेति जह्यण उपादानत्वविषये रत 
त्सूत्रस्य प्रमाणतया कथनायोगात्, । 

न च तदेष्तः £ ब्र स्यामिति श्तौ सष्टीरछायाः आद्मवहूभ्वन विषयत्वेन 
आमन उपादानत्वं च 1सिध्यतीति वाच्यम् ¡ अभिध्यादाव्दस्य “ अभिध्या तु 
परस्य विषये रपृ ? इति कोरपयांटोचनया परकीयविषयकस्पृहा ८ इच्छा )- 
यकतेन स्वकीयबहूुभवनेच्छाया अभिष्याङन्दाथ॑त्वामावेन बड़ स्यामिति श्वतेः 
अभिव्येपेदरशादिव्यतस्सूत्रगृह्धतल्वासम्वेन नैतत्सूत्रं ह्मण उपादानत्वबोध्वौ 
किन्तु कतेत्वबोघक्मेवेति । 

न च मास्वमिष्याद््दः रवीयब्हुमवनेच्छा न बोधयतीति ब्रह्मण उपादाने 
प्रमाणं अभिष्योप्देरा!द्ति सूते, ' सोऽकामयत वहु स्या म्रजायेय; (तै.) 

“ तदैक्षत वहु स्या प्रजायेय ' ( छ ) इति वाक्ये आत्मब्रह्माविषयकबहूमवनेच्छां 
बोधयन्ती ब्रह्मण उपादाने प्रमाण भवितुमहेतः इति वाच्यम् । विकटफासहत्वात्. 
{ विकल्पपूवेकं दूषणे कृते सभावनान्हैत्वात् ) तया हि- 

ब्रह्मण उच्यमानस्पादानत्व कि परिणाम्युपादानलं किं वा विक््तो- 
पादानतवं ( श्माधिष्ठानलं ) । परिणाम्युपादानत्पक्षे ब्रह्म र निर्यणं 
सगुण वा | तत्र निगुणं ब्रह्य परिणाम्युपादानमिति ग्रथमपक्षस्य प्रथमपक्षो न 
युक्तः । अद्रौतिमि. निरौणस्य ब्रह्मणो निर्विकास्त्वाभ्युपगमेन परिणम्युपादानत्वा- 
समवात्, निरविरेषत्वाभ्युपगमेन चहुभवनेच्छाया अप्यसंमवात् । नापि संगुण जह्य 
परिणम्युपादान मिति प्रथमपक्षे द्वितीयः पक्षः साधुः ) अद्रैतमतरीत्या “ सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय › इति अष्धितीथ- 
जह्यणः ८ निर्गुणनरह्मणः ) एव बह्ुभवनेच्छाश्रवणात् । न हि रएक्मेवाद्वितीय- 
मिच्युक्तनरह्मणः अद्रैतमतरीतव्या सयणत्वम् । 

[> + 

विच सगुणन्रह्मणः अज्ञानादिविरेषणविरिष्टविदोष्यरूपत्वेन तस्यापा- 
द्ानत्वं॑विङेष्ये बा विक्षेष्णे ब। उभयस्मिन् वा वक्तव्यम् । न तावद्विरेष्ये+ 
उक्तसत्या निर्विकारतेन उपादानलासंभनात् । नीप्युभयस्मिन्, एकस्मिन् विरेष्ये 
असंभाव्यमानस्य उपादानत्वस्य उभयत्रासंमवात्त् । विरैषणे अक्नानादवेकेति 
चक्तव्यम् । तथा च न ब्रह्मणः उपादानलक्तिद्धिः किच निरमिष्टो निर्व क्ति 
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श्रुत्या अज्ञानादिदेाषामावेन ‹ असङ्ध ह्ययं पुरुष › इति श्वव्या असंगत्ेन च 
ब्रह्मणः अज्ञानादिदोषसंसगसंम्वेन अज्ञानादि ( दोष ) विरिष्टं ब्रह्म सगुणं इति 
कथनमप्ययुक्तमेव । 

उपादानत्वं नाम विवर्तोपादानत्र ( ्माधिष्ठानत्व ) मिति पक्षेऽपि 
निर्धुणं ब्रह्म विवैर्तोपादानं ८ श्माघिष्ठानं ) उत सगुणं ८ अज्ञानादिदोषसंसृष्टं ) 
नाधः । श्रमकारणानां ( श्रमजनकाना ) अधिष्ठाने जुक्त्यादौ टष्टाना सामान्य- 
घर्मविदोषधमीरोप्यमाणवस्तुसाद्श्यानां सामान्यतो ज्ञातत्वस्य विदोपतोजज्ञातत्वादीनां 
च अद्रैतमत्यव्या निर्विदेषि स्वप्रकारो ८ इतरवेवे ) ब्रह्मण्यमावेन श्मासंभवात् । 
स्वीकृतं च भामतीकासद्िभेः परमाथतो न भ्रमो नाम कश्चित् न ससय 
नाम सर्ममेतत् स्वानुपपत्तिमाजनत्वात् अनिवैचनीयमिति युक्तमुतपर्यामः ` 
इत्ादिना अनेकंम्रन्थेषु । 

सगुणस्यापि विवर्तीपादानत्वं न संभवति । सगुणस्य काल्पितलेन 
( अनेकदोषयुक्ततेन ) “ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय" इति श्रुतिरपि 

ब्रह्मणः परिणाम्युपादानते चा विवर्तोपादानत्वे वा प्रमाणं भवितुं नार्हैति । 
: सोऽकामयत बहु स्याम् › इति वाक्यं ब्रह्मणो जगहूपेण बहुसवनं 
कथयतीदयुक्तौ बह स्यामित्यनेनैव बहुमवनेच्छासि्धिः । प्रजयेयेतिपदस्य 

वैस्यथ्योपत्तेः । 

सिद्धान्ते तु इदं सवमसृजत यदिदं किच तस्स तदेवानुप्राविशत् तदनु- 

प्रविद्य सच्च त्यच्चाभवदिति उत्तरश्चतौ जगत् सूश्ा, तत्र नियामकरूपेण 
( चेष्टकरूपेण ) प्रविश्य बह्ुभवनस्य उक्तेन ‹ बहक स्या मिति नियामक- 
वहूरूपेण मवनं संकल्प्य प्रनयेयेव्यनेन नियामकबहरूपाधं॑ नियम्य प्रजाः 
‹ प्रजायेय, सजेय ? इति संवल्पपरतया “ बहू स्या ? प्रजायेय इत्यनयोः सार्थक्यं 
संभवतीति नेयं श्रुतित्रह्यणः जगदुपादानत्वं वक्ते। 

तथा च ^ अभिष्योपदेरादिति सूत्रस्य तथा तत्सूत्रे उदाहृूतयोः "तदैक्षत 
बह स्यां प्रजायेय ? “सो ऽकामयत › इति श्रुव्योः ब्रह्मण् उपादाने प्रमाणतया 
दाद्ुरचयीदाहरणमयुक्तमिति `स्थितम् । 
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ॐ साक्नाच्योभयास्नानात् ॐ 
यत्कारण “ सवाीणि ह वा इमानि सतान्याकारादिव समुत्पद्यन्ते आकारं 

ग्रत्यस्तं यन्ति ” ( छां. १-९। १ ) इति साक्षाद्ब्रह्मैव कारणसुपादाय प्रभव- 
ग्रख्ययोराम्नानात् ब्रह्यैवोपादानकारणं इति यन्ाख्यानं दरौकराचार्याणां तन्मन्दम् 
दरौकरभाष्यव्याख्यानख्ये ब्रह्यविद्याभरणे ““ मूतर घटप्रख्येऽपि न सतर घटो- 
पादानम्। न च यस्मादपममवतिः? इति भूतटन्यावृत्तिः “निमित्तकारणेऽपि चक्रादौ 
ल्यसभवात् › इति वाक्ये नाद्रैतिभिरेव प्रमवप्रल्याम्नानयोव्यीभिनचवारेणोपादान- 
कारणत्वासाधकताया उक्तत्वात्. । न च न हि वयं ब्रह्मणि प्रभवप्रख्ययोराम्नान- 
मात्रेणोपादानतवं घ्रमः कितु “ अन्तवद्वै किख ते शाठावत्य सामे ? ति उपक्रमात् । 
‹ स एषोऽनन्त › इ द्युपसंहाराचानन्त्यच्युत्पादना्थं ‹ सर्वाणि ह वा इमानि 2 
इत्यादिवाक्यमाम्नायते 1! न चोपादानान्यते ब्रह्मणः आनन्त्य ग्युत्पादपितुं 

दाक्य; अगनन्त्यवाक्येकवाक्यतापनतयैव प्रमवप्रक्याम्नानं ब्रह्मण उपा- 

दानत्वसाधकमिति वाच्यम् । “ साक्षाच्चोभयाम्नानात् ‡ इति सूत्रस्य उपादान- 

त्वविषये उदाहरणायोगात् उपक्रमोपसंहाराभ्या प्रतीतस्यानन्त्यस्योपादानता विनाऽ 

सुपपतत्यभावाच्च । तथा हि ““महङ्गणत्वाचमनन्तमाहृः?? इति स्प्रत्युसारेण अनन्त- 

पदस्य महागुणव्वाथकतेन गुणतः आनंत्यस्य न विद्यते अतो नारो यस्य इति 

व्युत्पत्या अनन्तशब्दस्य नाद्चामाचवदर्थकतया काख्तः आनंत्यस्य; न विचतें अंतः 

देरपरिच्छेद. यस्य इति ग्युत्पत्या देदातः आनंत्यस्य च उपादानत्व विनाञ्नुपपत्य- 
मावात् स यथानन्तोऽयमाकारा एवमनन्त आत्मा वेदितन्य इत्यादिश्रुत्या आकारा 

स्यापि अनन्तत्वबोधनात् तस्यापि सबेजगदुपादानतापत्तेश्च । 

ब्रह्मणः परिणाम्युपादानताया विवतपिदानतायाश्च प्रमाणविरुद्धवनो- 
भयाम्नानस्य तदाक्षेपकत्वास्भवाचं । न ह्याक्षिपकं प्रमाणाकरुद्धमा्षिपति । 

ब्रह्मैव कारणसुपादाय प्रभवप्रस्ययोयास्नानात् ब्रह्मैवोपादानकारणमिति 
स्यास्यने साक्षादिति पदस्य वैय्यर्थ्य च | 

न च आकारादेवेति श्रौतावधारणोक्तापादानान्तराभावं साक्षात् इति 

सूत्रपदेन दद्यैयति इति साक्षात्पदस्य सार्थक्यमिति वाच्यम् । साक्षात् इति पदेन 
एतावदर्थस्यागोधनात् । अद्रैतिमतेऽविद्ायाः उपादानल्वांगीकारेणोपादानांतरन्या- 
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वृत्तेः कर्तीमराक्यत्वाच । धटादीनामनुपादानभूते भूतले चत्र च स्यदरछनात् 
£ प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दृष्ट ? इति शाङ्करभाष्यन्त्वयुक्तमेव । 

उॐ> आत्मकृतेः परिणामात् ॐ 

इतश्च प्रकृति"उपाद्वानकारणं ब्रह्म «“ तदात्मान स्वयमकुरुत ? तै. २-७] 
इृत्यासन. कतैत्वकमत्वाभिधानात् कथं पूरवसिद्धस्च सतः कतैतेन स्थितस्व 
क्रियमाणल्मिव्याङशंकाया परिणामात् पूवेद्रोऽपि परमात्मा विकारात्मना परिण- 
मयामासात्मानं इति । 

अथवा परिणामादिति प्रथद्सूलम् । ' सच त्यच्चाभवत् निरुक्तं चानि- 
सक्तं च ` इत्यादिना सामानाधिकरण्येन ब्रह्मण एव॒ विकायात्मना परिणामः 
आम्नायतेऽतः ब्रह्म प्रकृतिः-उपादानापिति यन्याख्यानं ततुच्छम् । अस्यार्थस्य 
सवप्रमाणविरुद्धतात् । 

तथा हि-कथ पू्वैसिद्धस्य सतः कैलेन स्थितस्य क्रियमाणतमित्याशक्य 
परिणामात् पूवैसिद्धोऽपि परस्मात्मा विकारात्मना परिणमयामास आत्मानमिति 
तत्तावदसंगतम् । प्रह्मणेः निर्विकारतायाः श्रुत्यादि सिद्धेन विकारव्खरूप- 
परिणामासंभवात् । 

न च ˆ तदात्मानं स्वयमक्रुरुतः इति वाक्ये श्रूयमाणः परिणामरूपो विकासे 
मिथ्येति न विकाररूपपरिणामनोधकश्चुतेः निर्विकारश्नुतिविरोध इति वाच्यम् । 

. इष्टापत्तेः । यतो मिथ्येव्यस्य न्रिकाटेऽपि नास्तीत्यभकत्येन ब्रह्मणो विकारित्वरूप- 
परिणामवत्व नास्तीष्येवोक्त स्यात् । तथा चारमदिष्टाक्षिद्धेः । अस्याः्रुतेः ब्रह्मणो 
मिध्याभ्त ८ अविद्यमान ) परिणामबोधकत्वांगीकारे शुतेसप्रामाण्यापत्तेश्च । 
न चाप्रामाण्यं वेदस्य, भेदिकम्मन्येन वक्तुं राक्यम् । अतो नेयं श्रुति. 
परिणामबोधिका । 

ननु तद्यस्या. श्रुतेः कोऽथ इति चेत्, “ जन्म कम॑ च मे दिव्यमेवं यो 
वेत्ति तत्वतः › ( गी. ४-९ ) `“ यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिमवति भारत । 
अम्युत्यानमधमेस्य तादात्मानं सजाम्यहम् । ” ( गी. ४-७ ) हृत्याघयुक्तरीत्या 
^ स्वयमविकारः सन्नेव स्वसखष्टजगन्नियामकान्त्यामिरूपेण स्वस्य बटुमावोपपत्तेः । 
ˆ यदेवमन्यक्तमनन्तरूप › मिति श्रुतौ एकस्यैवानन्तरूपतायाः श्रवणात् । तस्मात् 
( अदैतिभिरेवोपोदानकारणतायाः मिथ्यात्व्बोधनात् विवर्तोपादानताया अकथ- 
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नात् ) नेदं सूरं ब्रह्मण उपादानलत्वबोधक्रम् । ब्रह्म विवतोँपादानमिति अस्मिन् 
सूत्रे कथ्यते इति रकायाः न प्रसरः स्पष्टं परिणामादिति परिणामवाचकपदस्य 
श्रवणात् । 

यच्चे्तं परेणामादिति सूत्र प्रथक्क्रत्य : सच्च त्यच्चाभवत्  ‹ [निरुक्त 
चानिरुक्तं च ` ( तै. २-६ ) इत्यादिना ब्रह्मण एव विकारात्मना परिणामः सामा- 
नाधिकरण्यनाश्नायते इति ब्रह्य उपादानकारणमिति तदप्यतिहेयम् । तथा हि- 
^ इद् सनमसृजतं यदिद किच तत्छष्ा तदेवानुप्राविशत् † ( तै २-६ ) इति 
पूवेवाक्ये सवैजगतः सष्टिमभिधाय ‹ तत्सष्वा तदेषानुप्राविरात. । तदनुप्र- 
विदय सच त्यचचामवत् निरुक्तं चानिरुक्त च ? इति सनैजगत्सष्ा स्वसृष्टं जगत् 

अनुप्राविरात् । अनुप्रविदप च सच्च त्यच्चाभवत् इति प्रवेदयप्रवेराकमावादिना 
स्वसृष्टजगद्धिनताया आव्देयकतेनोपादानकारणलासम्वात् । निर्थिकारब्रह्मणः 
परिणामासंम्बेन सच्च व्यच्चामवदिति वाक्येन ब्रह्मणः सत्यदाद्जगद्रपेण परि- 

णामः कथ्यत इति वक्तुमराक्यतात् श्रृतौ कथितस्य परिणामस्य मिथ्यात्वेन ब्रह्मण 
उपादानत्वासिद्धेः श्र॒तेस्प्रामाण्यप्रसंगास्च न ब्रह्मण् उपादानकारणत्वसिद्धे. । 

ॐ योनिश्च हि गीयते अ 
 कतारमीरों पुरुप ब्रह्मयोनिं 2 ८ मु. ३-१-३ )  यद्गरतयोनि परि- 

परयन्ति घोः ` ( मु. १-१-६) इति च ब्रह्मणि योनिशब्दः प्रयुज्यते योनि- 
राब्दश्चोपादानवचन इति ब्रह्म उपादानकारणमिति यच्छंकख्या्यानं तत्तुच्छम् । 
योनिराब्दस्य ˆ योनिष्ठ इन्द्र निषदे अकारि" (ऋ सं. १-१०४-१ ) इति 
वाक्ये हे इन्दर् ते तव निषदे उपवेदानाय योनि; स्थानं मया अकारि इति 
स्यानार्थऽपि प्रयोगदर्शनात् न यो निङ्ब्देनोपादानत्वा्िद्धि. । न च ' यथोर्णनाभिः 
सृजते गृहते च › ८ मु. १-१-७ ) इत्युत्तसखाक्ये उपादानकारणीमरूतोर्णनाभि- 
दृष्टान्तदानात् योनिदब्द् उपादानवचन इति वाच्यम् । ऊर्णनाभिश्वेतनलतेन तन्तु 
प्रति निभित्तकारणत्वात् ऊणेनाभ्युपमुक्तानपरिणतदल्या एवोपादानकारणलात् 
इति वाक्येषेणापि योनिर्ब्देनोपादानकारणलवासिद्धेः, नेदमपि सूत्रे ब्रह्मणः 
उपादानत्वबोधकमिति नेदं पंचसूत्रामकमाधिकरणं ब्रह्मण उपादानत्वबोधकामिति । 

ॐ एतेन सवं व्याख्याता व्याख्याताः ॐ 

इदं सूत्र अण्वादिकारणवादा ब्रह्मकारणवादस्य प्रतिपक्््लात् प्रतिषे- 
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दवन्याः । अतः प्रधानमह्निबहणन्यायेनातिदिदाति । एतेन प्रधानकारणवाद 

प्रतिषेधन्यायककपिन स्वे अप्वादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता 
वेदितव्याः । तेषामपि ग्रधानवत् अङाब्दलात् इब्दविरोधित्वाचेति व्याख्यात- 
मिति ब्रह्मण एव कारणत्वं न ॒त्वण्वार्दानामिद्युक्त्या अकारणेम्यः अण्वादिभ्यो 

जगत्कारणस्य ब्रह्मणो मेदः सिध्यति इति | 
उॐ> उत्पत्त्यस्भवात् ॐ 

इति सूत्रस्य “ येषामप्रकृतिर धिष्ठाता केवलनिमित्तकार्णमीश्वरोऽमिमतस्तेषां 
पक्षः प्रलाख्यातः । येपां पुनः ग्रकृतिश्वाधिष्ठाता चोभयात्मकं कारणमीश्रोऽ 
भिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते । ननु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवरूप एवेश्वरः प्राद्- 
निधौरितः प्रकृतिश्वायिष्ठाता चेति । श्रुत्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणमिति 
स्थितिः ! तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रव्याचेख्यासित इति । उच्यते । यद्प्येवेजा- 
तीयकोँऽशः समानत्वान विसंवादगोचरो मवत्यस्ति तु अंरांतरं विसवादस्थान- 
मित्यतस्तसत्याख्यानायारंभः । तत्र मागवता मन्यन्ते । मगवानितरैको वाघुदेवो 
निरज्जनज्ञानस्वरूपः परम थ॑ततवं, स चतुधौत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेव- 
व्यूहरूपेण संक्षणन्यूहरूपेण प्रुम्नच्यूहर्पेणानिरुद्धन्यहरूपेण च ! वासुदेवो 
-नाम परमात्मोच्यते । संकषणो नाम जीवः प्रधु्नो नाम मनः। अभिरद्धो नामा- 
हकारः । तेषां वाघुदेवः पराग्रकृतिरितरे संकर्षणादयः कायैम् । तमिल्॑मूतं 
परमेदवरं भगवन्तमभिगमनोपादनेव्यास्वाध्याययोगैवेषेदातमिषठा क्षीण-ङ्ेयो 
भगवन्तमेव प्रतिप्ते इति । तत्र यत्तावदुच्यते योऽसौ नारायणः प्रोऽ्यक्तात् 
प्रसिद्धः पस्मात्मा सवौत्मा स॒ आतमनात्मानमनेकधा व्यूह्यावस्थित इति तन्न 
निराक्रियते “ स एकधा भवति त्रिधा भवति, ( छां. ७।२६।२ ) › इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः पसमात्मनोऽनेकधाभावस्याधिगतत्वात् 1 यदपि तस्य मगवतोऽमिगमना- 
दिरक्षणमारोधनमजल्रमनन्यचित्ततयाऽम््रियते तदपि न प्रतिषिध्यते । श्वुति- 
स्मरत्योरीश्वसप्रणिधानस्य प्रसिद्धलात् । यद्पुनसिदिमुच्यते वासुदेवात्संकर्षण 
उत्यते संकषणाच ग्रदु्न प्रप्नाचानिरुद् इति । अत्र हूमः । न वाघुदेव- 
संज्ञकात्परमात्मनः संकपणसंज्ञकस्य जीवस्योत्पात्तेः संभवति । अनित्यत्वादिदोष- 
प्रसंगात् । उत्पत्तिमलरे हि जीवस्यानित्यत्वादयो दोषा. प्रसज्येरन् । ततश्च चैवास्य 
भगवव्माधिर्मोह्ः स्यात् । कारणप्राप्तौ कार्यस्य प्रविल्यप्रसंगात् । प्रतिषयिष्यति 
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चाचार्यो जीवस्योत्पत्ति-  नात्माश्चतेर्नित्यत्वाच ताम्यः ( ब्रह्मसू. २-३-१७)? 
इति तस्मादसंगतेषा कल्पना ‡? इति म्रन्थेन तत्र भागवता मन्यन्ते-वासुदेवः 
साक्षात पस्मास्मा संकर्षणो जीवः ्रदयुखो नाम मनः अनिरुद्धो नाम अहंकारः 
तत्र वासुदेवः कारण-संक्मेणादयः कार्यम् । तमिव्य॑भूत परमेश्वरं मगवन्तं 
(१) अभिगमन (२) उपादान (३) इज्या (४) स्वाघ्याय (५) योगेवेषैरातं इष्टा 
क्षीणङ्केरो भगवन्तमेव प्रतिपद्यते इति यद्प्रतिपाद्यते, तच्र श्चुतिस्मरव्यादिप्रमितत्वात् 
भगवतं अभिगमनादिना व्ष॑शतमिषठा क्षीण्डेरो भगवंतमेव प्रतिप्यते इलेयवरूप 

भागवतमतमनुमोच वासुदेवात् सकषणो नाम जीवो जायते इव्येतं मागक्तमतांरम् । 
वासुदेवात्पश्मात्मनः संकरषणसंज्ञकजीवस्य उत्पत्तिन संमवति जीवस्योत्पत्तिमच्वे 
अनित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन् । तथा अस्य जीवस्य भगवद्म्रा्निरूपो मोक्षो न 
स्यादिति सूत्रकारो निराचकारेति उत्पच्यसंमवात् इतिसूत्रस्याथवर्णनं राङ्क- 
चायौणां न तदुक्तम् । 

(१) वासुदेवात्संकषणो नाम जीवो जायते संकषणास्द्ुनसंज्ञकमनो जायते 
ग्रद्युप्नादनिरुद्धसंज्ञकोऽहंकारो जायते इति प्बदिहृतपंचरात्रवाक्यस्य वक्ष्यमाण- 
रीत्या अनेकाबाधिताथीनां संभवेन अद्रैतवादिमिरपि प्रमाणलेन स्वीकृतेषु महा- 
मारतादिप्रधेष्वपि प्चरात्रागमवत् जीवादिविष्येषु उत्पत्यादिबोधकाना वाक्यानां 

सवेन तेषामप्रामाण्यमनुक्त्वा पचरात्रस्थवाप्रामाण्यकथनायोगात् । 

(२) मास्त एव॒ पञ्चरात्रस्य प्रामाण्यं वदद्विः सूत्रकारेनरह्यसूत्रेषु 
पञ्चरत्रप्रामाण्यं नियाक्ेयत इत्युक्तेः सूत्रकाराणां व्याहतभाषित्वसंपादकत्वे- 
नायोगात् । न हि सू्नकाराणां व्याहतभाषित्वमंगीकर्तुमहं प्रस्यानत्रयप्रामाण्यवा- 
दिभिरवेदिकंमन्यैः । 

(२) यो वाघुदेवो मगवान् क्षे्क्ञो निगुणात्मकः । ज्ञेयः स एव 
राजद्र जीवः संकषणः प्रभुः ॥ ( महा. मा. रा. ३३९-४० ) इत्यस्मि- 
न्वाक्ये वासुदेवस्य संकषैणरूपतायाः उक्तत्वात् तथा केदावादिःचतुर्विराति- 
नामसु विश्वादि विष्णुसहखनामस्वपि वासुदेवात्मकपरमात्मनः सेक्षेण इति नाख्रश्व 
सत्वात् । 

८ अहं हि जीवसंज्ञो वै ? ‹ जीवः संकर्षणः प्रमुः 1 (महा. मा. रां.) 
इति वाक्ययोः परमात्मनः जीव इति संज्ञायाः काथितत्वात् : जीवप्राणधारण 
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इति धातुषाटनुसारेण इति प्राणघारकलत्युणयोगेन जीवराब्दस्य परमात्म- 

वाचकत्वसंभ्वात् 1 

जनीप्रादुमीवे इति धातपाठनुसारेण जायत इत्यस्य प्रादुर्भवतीत्यर्थकत्वेन 
वासुदेवात्संकरषणो नाम जीवो जायत इति पचरात्रवाक्यस्य वासुदेवात्परमात्नः 
जीवः प्राणधारकल्वहेतुना जीवराब्दवाच्य संकषेणनामवं भगवद्रू जायते अभि- 

व्यक्तो भवति इति इतस्ममाणानुसारिणोऽधस्य संमवाचच । 

(४) संवश्णप्देन जीव एव ॒पञ्चसात्रे उक्तं इति स्वीकारेऽपि बाध- 
कामावात् । तथा हि- 

१ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते २ सव एते आत्मनो व्युचरन्ति ३, 
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽनायत । मुखादिन्दरश्चाश्रिश्च प्राणाद्वायुरजायत 
8 जन्माद्यस्य यतः ५ अहं प्रजाः सिख्षुस्तु तपरतप्ला सुदुश्चरं । पति प्रना- 
नामसज महषीनादिनो दर ॥ (मनस्प्र. ३-४) ६ वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि 
तव चा्य॑न ॥ ( गी. ४-५ ) ७ जातस्य हि प्स्व मद्युष्छव जन्म मृतस्य च ॥ 
( गी. २-५ ) < सहयज्ञाः प्रजाः सषा गी, २-१०) ९ मया सृष्टः पुरा ब्रह्मा 

[ महा. भा. रां ३३९-६० | इत्यादिषु प्रमाणतया अंगीकरतेषु म्रथेषु जीवस्यो- 
त्पत्तेः कथिततवेन प्र॑थाना जवोदपात्तिप्रतिपादकपञ्चसात्रस्येवाप्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वा 
पातात् । 

न च यतो वेत्यादिवाक्येष् जीवस्योत्पत्निनौम देहसंब॑ध एव कथ्यते न तु 
स्परूपोत्पात्तेः अतो नाप्रामाण्यं श्रुत्यादीनामिति वाच्यम् । श्चत्यादीनामिव पञ्च- 
रान्रस्यापि जीवस्य देहसंबधरूपोत्पात्तिगोधकलेन प्रामाण्यसंमवात् पञ्चरात्र 
समानाथंकस्यापि वेदादेः प्रामाण्यं पचरात्रस्याप्रामाण्यमित्यस्य अधनरती- 
यन्ययेनायोगात् । 

थि सक म थ धः 00.०० त १७. ६.८० ०.५ 

उन च कतुं; करणं ॐ 
इति सूत्रस्य कल्ल संकषणा जीवात् प्रदयुञ्ननामकं करणं मन. प्रजायते 

यस्मान्न हि रोके कतुर्दवदन्तादे (सकाशात्) करणं परथरादि उत्पययमानं दश्यते 
इति यत् व्याख्यानं तत् बाखनामपि उपहासकरं किसु प्रौढानाम् । तथा हि जीवः 
मनोरूपकरणोत्पादको न भवति । कर्ठीत्वात् । यः कर्ता स करणोत्पादको न 
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भवति । यथा देवदत्तः क्तौ न परद्युरूपकरणोत्पादको मवति इति खट अनु- 
मानसुक्तं भवति । तन युक्तं अनेकरिस्पपय॑वदातस्य करणरूप परद्यं कृत्वा तेन 
पकारच्छेदनक्रियाक्तैतायाः दरनेन व्यभिन्वासत् कः सकादात् करण नोत्प्यते 
इति अनुमातु न राक्यते य यस्या क्रियाया कत स तया [क्रियया तक्ियाकरण 
कल्ल न रक्तोति यथा केदनक्रियाकतर। देवदत्तेन तया च्छेदनक्रियया च्छिदाकर- 
णस्य परश्वादे कलुमदक्यलेऽपि क्रियातरेण पर्द्खं कला स्वकृतेन परञ्ना कर- 
णेन पखादच्छेदनाक्रिया कलु शक्यत एव । 

प्रकते च ज्ञानरूपाक्रियोपत्तां जीवः कता मनः करणं पञ्चरात्रे ज्ञानरूप- 
कियाकन्न। जीवेन ज्ञानरूपक्रियया तकिया [ ज्ञान ] करणमूतं मनः जायते इति 
यद्युच्यते तदायं दोष. स्यात् । य यच्छियाकत। तेन तक्वियया तक्कियाकरणं 
मे त्पद्यते रोके अदृष्टत्वात् इति न तथोक्तं पञ्चरात्रे कनाम जीवान्नो जायत 
इत्येवोक्तं तस्मान्नेदमनुमान साधु इति सु्ञेयमेतत् बारखनामपिं । 

किच महाभास्ते संकधणाचं प्रदुनों मनोभूतः स उच्यते (म. सा. शा- 
२३९।४० ) “ स हि संकर्षणः म्रोक्तः प्रदम सोऽम्यजजिनत्, । ( महामा. 
७२ ) इत्यादौ संकषेणात् प्रदुम्रसंज्ञकमनस उत्पत्तिरुक्ता सा च (मयैव कथितं 
सम्यव्ध् तव मूर्तिचतुष्टयं ? ( महामा. खा. ३३९४६ ) इति वासुदेवसंकर्षण- 
प्रयुम्नानिरुद्धाना परमात्मस्वरूपताप्रातिपादनात् पस्मात्मन उत्पत्यभावेन अनुप- 
पक्व यद्यपि माति तथापि तत्र यथा प्र्ुम्नसङ्ञकस्य भगवद्रपस्य संक्भणरूपाद्- 

भिन्यक्तेरूपां जनि स्वीकरद्य प्रामाण्यं समध्यैते तथा पञ्चरत्रवाक्यस्यापि प्रामाण्यो- 
पपादनसभवात् । 

प्रुम्नसंज्ञकान्मनस अनिरद्धसंज्ञक अहकारो जायते इति पश्चरात्रीक्ते 
विषये न काप्यनुपपत्तिः प्रदारिता रौकरमाष्ये । न संति च अनुपपत्तयः। 
अहंकारस्य मनस उत्पात्तं बोधयतः सम्रतिपनप्रमाणमावस्य मारतवाक्यस्येव 
तथाविधपञ्चरात्रस्यापि प्रामाण्यमुपपा्यत एव । 

विच मारते ' प्रधुम्नाचोऽनिरुद्रस्त॒ सोहंकारः स ईश्वर. ( महाभा- 

२२९४१ ) “ प्रदयुम्नादनिरुद्धोहं सर्गो मम पुनः पुनः (७२) अनिरुद्धात्तथा 
र्या तनाभिकमटोद्भवः › (७४) इत्यादिवाक्यैः अहंकारस्य ईैर्वस्य चतुुख- 
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ब्रह्मजनकत्वस्य चोक्तेन अहंकारस्येश्वरत्वोक्तेनाप्रामाण्यं तथा पञ्चरात्रस्य अहं- 

कारपदेन रैश्वररूपचोधकतेऽपि नाप्रामाण्यम् । 

ॐ विज्ञानादिभावे वा तदग्रतिषेघः ॐ 

इति सूत्रस्य अथापि स्यान्न चैते संकर्षणादयो जीवादिभावेनामिप्रयन्ते किं 

तर्हि श्रा एवैते सरवे ज्ञानैशधर्यशाक्तिवस्वीर्यतेजोभिरेरे धर्मैर न्विता अभ्युपगम्यन्ते । 

वासुदेवा एवैते सरवे निर्दोषा निरयिष्ठाना निसवयश्चेति तस्मानायं यथावणित उत्प्य- 

समवे दोष प्राप्नोतीति । अत्रोच्यते। एवमपि तदग्रतिषेध उत्पल्यसंभवस्याग्रतिषेधः 

प्रानोत्येवायमुक्पत्यसंमवो दोषः । प्रकारान्तरेणेत्यमिग्राय. । कथ यदि तावद्य 
मभिघ्राय परस्परमिन्ना एवैते बाघुदेवादयः चत्वार ईश्चरस्तुल्यधमौणो नैषमि- 

कालमकत्वमस्तीति ततोजनकेधस्वल्पनाथैक्यमेकेनैवेश्वरेणेश्वरकायैसिद्धे सिद्धात- 

हानिश्च भगवानेवैको वासुदेवः परमार्थतत्वमित्यम्युपगमात् । अथायमभिप्रायः 

एकस्यैव गवत एते चत्वारो ब्यूहस्तुल्यधमीण इति तथापि तदवस्थ एवोत्प्य- 
संमवः! न हि वासुदेवस्सिंकर्षणस्योत्पात्ते. सभवति संकषेणाच्च ्रहयुम्नस्य प्रचुम्नाचा- 

निरुद्धस्थातिदायामावात् 1 भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिदयेन यथा म॒द्धय्यो. । 

न ह्यसत्यतिदये कार्यं कारणमित्यवकल्पते । न च पञ्चरा्रसिद्धान्तिभिवासुदेवा- 

दिष्वेकाभिन् सवेषु वा ज्ञानैश्व्यीदितारतग्यक्रतः कशिद्धेदोऽम्युपगम्यते । वासुदेवा 
एव हि सरवे व्यह्टा निर्विषा इष्यन्ते न चैते भगवन्रहाश्चतु.सख्पायामेवावतिष्े- 
रन् ब्रह्मादिस्तंबपर्यतस्य समस्तस्यैव जगतो मगब्टूहत्वावगमात् । इति व्याख्या- 

नेन पंचारात्रोक्तस्य वासुदेवसंकर्षणप्रह्युम्नानिरुद्धाना भगवद्ूुपत्वस्य अयुक्तत्वात् । 

तद्मतिपादकं पंचसात्रमप्रमाणमिति यदुक्तं तन युक्तम् । वासुदेवसंकषणप्रधुम्नानिर्- 
द्वरूपाणा परमात्मस्वरूपताबोधकपञ्चरत्रवाक्यस्य तथाव्रिधमास्तवाक्यस्तवादित्वेन 

प्रामाण्योपपंत्तबीधकामावाच्च । न चानेकेधरकल्पनानर्थक्यदोष. । भागवतैवा- 

खुदेवा एव हि स्व व्यूहा इति वासुदेवादिरूपाणाममेदार्गाकायात् । न च भागः 

वैः तेषां भगवदूपाणां विदोषानंगीकारात् एकस्य कारणत्वमपरस्य कार्यत्वं 

विदोषाभावेन संज्ञाघटीतीति वाच्यं । न हि मागवता एकस्माद्भगवद्रूपादपरं भगवद्भपं 
जायते इत्यभ्युपयन्ति येन त्दुक्तदोषः स्यात् । किल्ाम शखेच्छया अभिन्यज्यत 

इति ‹ यदा यदा हि धर्मस्य ग्टानर्भैवति मारत ।॥ अभ्युत्थानमधरमम॑स्य तदात्मानं 

खृजाम्यहं ” इति गीतोक्तेः । 
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वासुदेवा एव हि सर्व व्यूहा; निर्विषा इष्यन्ते ( भागवतैः ) इत्यत व्यूह- 
दाब्दस्य सकषणप्रदयुभनादिरूपपरत्व स्वीकृत्य स्वे व्यूहा सकर्षणादिरूपाणि 
वासुदेवा एव वासुदेवासिन्ना एव इत्यर्था भवतीति मत्वा तस्य॒ यदुदूषणमुक्तं 
दाङ्कराचार्येः “न चैते भगवन्दरूहाश्चतु संख्यायामेवावतिष्ठेरन् ब्रह्मादिस्तवपर्यतस्य 
समस्तस्यैव जगत. भगवद्न्यूहत्वावगमादिति' तदयुक्तं ।! वासुदेवसेकणप्रद्॒ना- 
निरुद्धानामेव भगवद्रूपत्वं नान्येपामिति कुत्राऽपि नोक्तम् । प्रत्युत मत्स्यादिदङख्पाणें 
केरावादिचुर्विरातिरूपाणि विश्वादिसहसखरूपाणे इव्यनेको सूतीना भगवद्वुपत्व- 
मुक्तं इति ‹ चतु सख्यायामेवावतिष्ठेरन् इ्युक्तेयलुक्तोपाकुमरूपैव । 

यच्चोक्तं॒ब्रह्मादिस्तवपर्यतस्य समस्तस्य जगत- मगवदृन्यूहत्वावगमा- 
दिति तत्सकलराखविरुद्धं अद्रैतमतविरुद्धं च । कस्मिन्नपि राखे ( वेदे सूत्रेषु 
गीताया वा ) जडस्य जगत॒ मगवदहूपत्वानमिधानात् जन्यजनकमवेनाधासया- 
धेयमावेन सवैज्ञत्वासपज्ञलाभ्या पूणैरक्त्यल्पराक्तिभ्यां च मगवता मेदस्येवोक्त- 
त्वात् 1 अद्रतमतसीलया असदयस्य जगत. सत्येन ब्रह्मणा असेदस्यायोगाचचच । 
“ मयेतत्कथित सम्थव् तव॒ मूर्तिचतुष्टयं › ॥ इति मास्ते मगवन्दरूहस्य 
(भगवदूपाणा) चव॒ष्टयस्याक्तववन त्वदुक्तरीत्या तस्याप्यप्रामाण्यप्राप्ते, तस्मात् नदः 
व्याख्यानं युक्तम् । 

ॐ विप्रतिषेधाच्च उ 

इति सूत्रस्य विग्रतिषेघश्चास्मिञ्दास्रे बहुविध उपरम्यते गुणगुणित्वकस्प- 
नादिक्षण. ज्ञानैश्चयंदाकतेव्रख्वीर्यतेजां सि गुणा आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा 
इत्यादिददयनात्... तस्माद संगतेषरा कल्पनेति सिद्धम्इति यन्यास्यानं तदप्ययुक्तम् । 
भिनयिन्नोपनिषत्सु सत्यज्ञानानंदादीना ब्रह्मरूपताग्रतिपादकाना सव्यं ज्ञानमित्या- 
दिवाक्याना, परमामगुणत्वप्रतिपादकाना " तदैक्षत ` परास्य राक्तेर्विविधैव 
श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ` इत्यादिवाक्याना एकस्यामिवोपनिषदिः 
“ आनदो ब्रह्मेति व्यजानात्  “ आनंद ब्रह्मणो विद्वान् * इत्या्दानां गुणगुणित- 
बेोधक्राना वाक्यानां चोपाल्मेन ग्रकारास्वरूपस्यापि सवितु. प्रकाशत इति 
न्यवहारसिद्धप्रकादाश्रयत्ववत् ईश्षणादि ( ज्ञानादि ) रूपस्यापि ब्रह्मणः क्षत 
इत्यादुक्तक्षणादाश्रयलघ्रुपपाद्य यथा अविप्रतिषिद्रत्वं कथ्यते इाकराचायाचै. तथा 
° ज्ञानैशवर्यराक्तिवल्वीर्यैतेजासि गुणा आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा ? इति 
एकस्यैव गुणगुणित्वग्रतिपादकपंचरात्रस्यापि अविप्रतिषिद्धता संपाद प्रामाण्यं 
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वक्तव्यम् । अन्यथा एकस्यैव गुणगुणिखम्रतिपादकाना पूवोदाहतवेदवाक्यानाम- 

प्यप्रामाण्यप्रसंगातर् । न चान्यतरपक्षपाते कारणमस्ति । 
यच्चोक्तं विग्रतिषेधाच इति सूत्रस्य यत् वणैनान्तरं वेद विप्रतिंषेधश्च मवति 

चतु वेदेषु पर श्रयो टब्ध्वा शांडिल्य इदं शाख्रमधितगवानेत्य।दि वेदनिदादङी- 
नात् तस्मादसंगतैषा कल्पना इति तदप्ययुक्तम् । एव॑रीत्या वेदनिद्ाबोधकाना 
बहूनां वाक्याना वेदे पुरणेषु च दद्नात् । तथा हि छादोग्ये “अधीहि गव इति 
होपससाद सनक्कुमारं नास्दस्तं ५4 होवाच यद्रेत तेन मोपासीद ततस्त ऊर्ध्व 
वक्ष्यामीति स होवाच ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेद ६ सामवेदमाथर्वणं... . 
सोऽहं भगवो मंत्रविदेवास्ि नात्मवित् 2 । इति सनक्कुमारं प्रत्यध्ययनार्थं नारदो 
गत. । तदा सनक्कुमारस्तमाह कि भवता अधीतं तन्मह्यं निवेदय तत ऊर्व 
उत्तरप्र॑ान् तेऽ वक्ष्यामि इति । ततो नास्दः प्रत्याह ऋग्वेद दाः सर्वे वेदाः 
शिक्षादिवेदागानि अन्यानि सर्वाण्यपि शास्नाणि मयाधीतानि तथापि मन्त्रविदे 
वासि न मोक्षसाधनात्मज्ञानवान् इति वेदनिदा श्रयते । 

यदि विधाच्तुरवेदान्सांगोपनिषदान् द्विजः । न चैप्पुरणं संविान्नैव स 
स्याद्विचक्षणः ॥ इति पुरण सागसोपनिषत्सरववेदार्थन्नानेऽपि पुयणज्ञानमन्तरा 
पण्डितो न भवतीति वेदनिन्दा श्रयते । 

यदि वेदानिंदाश्रवणमात्रेण प्च्चरात्रमप्रमाणं स्यात् । छंदौग्यादिकमप्य- 
ग्रमाणं प्रसज्येत । 

ननु ऋग्वेदादयो महागुरूपदेदामन्तय न॒ समीचीनज्ञामजननाय प्रभवन्ति 
गहनाधेतरात् । 

तथा “ इतिहासपुरयाणाम्यां वेद समुपव्रंहयेत् । धरिभेत्यत्पश्चुतद्रेदो मामयं 
प्रचरिष्यति ॥ इ्युक्त्यनुसारेण ठपन्रेहकेप्हयासपुसणाभावे वेद. भिभेति न समग्र 
स्वार्थं प्रकटयति अतः ब्रह्यसूत्रैसिव इतिहासपुरणाभ्यामपि वेदास्योपष्ठंमनमावक्व- 
कमिति सूचयत् * न चेद्ुराणं ` इति परणवक्यं वेदानां अतिगंथीरभ्रलवं प्रकट- 
यत् न मिन्दति इति चेत् पञ्चरात्रमपि शाडिल्यगाथामुखेन वेदानामतिगभी राथै- 
त्वादल्पमतीना चतुर्भिरपि वैदेज्ञानासंभवात् एतश्छक्लमधिगेतन्यमिति बोधयत 
वेदानतिगंभीराथत्वेन स्तौति नतु निन्दति हति न पश्वरात्रे वेदविप्रतिषेधः 
क्रियते । इति न पञ्चरात्रस्याप्रामाण्यं सिध्यति । तस्मान्नेदं युक्तं व्याख्याम् । 

॥ द्ित्रीयो मामः समाप्नः ॥ 
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प्रमाणानि चीण्येव उपमानादीनां तत्रेवान्तावः 1 
अद्धैतत्वसुधाया दैताद्रैतमतविप्रतिपनप्रकरियासंग्रहे ^“ (दरैतमते ) प्रव्यक्षा- 

नुमानदद्रा एव प्रमाणानि, अन्येषा तत्रैवान्तर्मावः यत्र ( अद्वैतमते ) प्रयक्षानु- 
मानोपमानागमार्थापत्यतुपट्न्धयः षद् प्रमाणानि “ इद्युक्तम् । तदत्र स्वपक्ष- 
स्थापनं परपक्षनिराकरणं च उपरिष्टात् क्ठैकामाः किञ्चिदावश्यकं प्रास्ताविकं 
वाचकघ्ुद्धेसौकर्याय करिष्यामः । 

तथाहि मानाधीना मेयसिददिरिति स्वै समयकासा अभ्युपयन्ति । मानमेययोः 
समानसत्ताकल्मपि अद्रैत्यतिरिक्ताः सर्वे पसक्षका. उररीकुर्वन्ति । मनद्युद्धि- 
यावती, मेयञ्युद्धिरपि तावल्येव भवितुं प्रमवति । तत्र प्रमाणसंख्याऽपि विङेषतो 
मननीयतामद्ुते । “ यद्र कच्चन मनुरवदत् तद्धेषन ? मिति रंकयचार्योपन्यस्त- 
श्रुतिग्रल्यापितमहामहिमसाटी मनु प्रमाणानि त्रीण्येव इति कण्ठत उदूधोषया- 
मास । तथाषि मानव प्रमाणम् । -- 

“° प्रत्यक्षचानुमानच शास्त्र च विविधागमम् । 
रय सुविदित कायं घमंशुद्धिमभीप्सता ” ॥ 

अत्र छल्टरकटीका “८ तदेव च प्रमाणत्रयं मनोरमिमतम् । उपमानाथौ- 
पतत्यदिश्वादुमानान्तभौव 7 इति । उपयक्तप्रमाणत्रयपिक्षया न्यूनाधेकप्रमाणान्य- 
वठम्बमानाः प्रामाणिकर्परिलयागदेष्रभाजो वा अग्रामाणिककल्पनाकट्डिकनो वा 
भवन्ति इव्यति पोहित सर्वेषा सुविचारदालिनाम् । यथा प्रव्यक्षमेकमेव ग्रमाण- 
मिति स्वीकुर्वतः चार्वाकस्य मते महान् प्रामाणिकपरित्यागो दरीद्यते । प्रत्यक्ष- 
मनुमानं च दे ए प्रमाणे इति मतमातिष्टमानस्य बद्धस्य मतेऽपि प्रमाणपरि 
त्यागपरसिमितं प्रामाणिकहानं प्रकटीभवति । एवमेव एतदतिरिक्तप्रमाणावस्म्ब 
कु्वीणा. नेयायिका अष्वर्मीमांसकाश्च अप्रामाणिकातिरिक्तप्रमाणकल्पनासुप्तरेण 
अप्रामाणिकपदधरप्रप्चनं वितन्वते स्वस्वशा्चेषु । 

तत्र त्रीण्येव प्रमाणानीति श्रीमदानन्दवीथौः। परमाथतः किञ्चिदपि प्रमाण- 
मनङ्धीद्र्वाणाः ज्ञानदराया ग्रमाणसत्तामप्यसहमानाः मायावादिन ग्रमाणषट्क- 
मत पुरस्छुधन्ति व्यवहासादिप्रसिष्यभम् । बेदान्तमाष्यकारा- प्रायदा. सवं दोक 
नवा्यैवर्जं॑मन्वाधुक्तप्रमाणत्रयमवरम्न्य स्वस्वसमीहितपिद्धान्ते समध्रयन्ति । तत्र 
अमीषां समेष। वेदान्तिनामाचायौणा वेदान्तः प्रस्थानत्रयप्रतिष्ठित- इति सुषिदित 

१५ 
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सर्वेषाम् ! तद्द च प्रस्थानत्रयम्--उपनिषत्, गीता, ब्रह्सूत्राणि च इत्यत्रापि 

न विवाद. ! त्रिष्वपि प्रस्थानेषु प्रमाणत्रयमेव प्रख्यापितम् । 

तथाहि “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिध्यासितव्यः ” 

दात्तः । अत्र॒ परममहाग्रमेयम्-आत्मा-पस्मात्मा । तद्विषये द्र्टव्य- 

तोक्त्या दर्खनं-प्रव्यक्षं प्रमाणत्वेन उक्तं मवति । श्रोतव्य इद्यस्य आचचार्या- 
पदिद्यमानागमरूपरा्रजन्यज्ञानविघषयताराढी संपादनीय इत्यः । “ आचार्यात् 

आगमतश्च श्रोतन्यः 2 इति राकराचार्येभौषितत्वात् । अनेन आगमप्रामाण्य 
विवृत मवति । ¢ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यरचोपपत्तिभि. ˆ इति 

ग्रमाणमपि श्चुतिवाक्यानां श्रुलयनुसाखिाक्यानां च प्रामाण्ये म्राहयति । ^ श्रवणं 

दाद्रज ज्ञान मित्यपि उक्तमेवार्थं दटयति । मन्तन्य इत्यस्य उपपत्तिजन्यज्ञानविषयी- 

कर्तव्य इत्यधैः । अनेन उपपत््यपरपयांयस्य अनुमानस्य प्रामाण्यमुक्तं भवति । 
^ प्रत्यक्षावगमे धर्म्यम् 7? ^ ऋषिमिभहुधा गीत छन्दोभिर्विविधै- पथकः ब्रह्मसूत्र 
पैदश्चैव हेतुमरद्धिविनिश्चितै ?? इत्यादिगीतावचनैः ्रव्यक्षस्य; छन्द्उपटक्षिता- 
गमस्य, हेतोः-अचुमानस्य च प्रामाण्यं प्रोच्यते । ब्रह्मसूत्राण्यपि ग्रमाणन्नितमेव 
अदुमन्यन्ते । तथाहि-““ शब्द इति चेनातः प्रभवात् प्रव्यक्षादुमानाम्याम्, ? 
८ द्द्यते च ?› ^“ युक्तैः राब्दान्तराच; ? ““ श्रुतस्तु शब्दमूरुत्वातत्, 2 ^“ उप- 
प्यते चाप्युपलम्यते च, 7? ^ अपि संसधने प्रव्यक्षान्ुमानामभ्याम्, ? “‹ द्री 
नाच; ”> ^“ उपपत्तेश्च ¬ ^“ फटमत उपपत्ते. ” ““ वादमर्नसि दर्शनात् शब्दाः? 
¢‹ स्थितिमाह दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने ?” इत्यादीनि सुस्पष्टमेव प्रमाणत्रयस्ुपाददते । 
८५ शतिः म्रव्यक्षमैतिह्यमचुमानं च जाग्रति '“ इति विवेकचूडामण्युपात्तं प्रमाणमपि 
श्ति-रैतिद्यमेदेन द्विविधमागमं प्रव्यक्षमलुमानं च प्रमाणलेन प्रतिपादयति । 

एवं सत्यपि बेदान्तितखेन आत्मान ख्यापयन्तोऽपि अद्रैतिनः प्रमाण षट्- 
कमम्युपगच्छन्ति इति महत् चित्रम् \ तत्न रहस्यमेव वर्त॑ते । अलुमानदूपकत्ेन 
उद्धाव्यमानाः दोषाः नैकसख्याकाः वतैन्ते । जगन्मिध्यातवं प्रत्यक्षतः साधयितु न 
दाक्यते । तेन तस्य सत्यत्स्यैव सिद्धेः । आगमतोऽपि न समर्थयितुं शक्यते, 
जगत्सत्यत्वग्रतिपादकागमानां बहुट्मुपटम्भात् 1 प्रत्यक्षेण जगत्सत्यतस्य सिद्ध- 
त्वादेव अनुमानाने सवांणि बाधेतानि मवन्ति 1 अतः कथं जगन्मिध्यातवं 
साधनीयमिति भ्डा व्याकरुल्मनाः प्रतारणपदुरती अनुमानमेव अर्धापत्तिरूप- 
नामान्तरेण उपन्यस्य अनुमानदेषष्रदूमावितषु ‹ श्नान्ता यूयम् । नेदमनुमानम् । 
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इयमर्थापत्तिनाम प्रमाणान्तरम् नात्र अनुमानदोषा अवकार्चं ख्मेरन् तदोषाणाम- 

नुमानमात्रदूषकत्वात् ?› इत्यादिरीत्या नेत्रयोः धूखिगरक्षेपं कर्तुमीहते । एवमेव 
ब्रह्मसाक्षाव्कोरण समूख्मविदयायामुव्वातायां ब्रह्मसाक्षात्कारवतः प्रपञ्चः नास्ति 
नासीत् न मेष्यति इति ग्रतीतिविषयो मवति इति तेनोच्यते । जह्यज्ञानिनः 
ज्ञानोत्पव्यनन्तरमपि तदतिर्कतिः सर्वैः प्रपञ्चः अध्यक्षीकरेयते । अतः कर्थं 
नास्ति इति प्रतीतिविषयत्वं तस्य इति आराङ्कायां अज्ञानिनः प्रव्यक्षत्वेऽपि 
ज्ञानिना अनुपकम्यमानलत्वात् तस्य अमावः निश्चीयते; मिथ्यात्वं अपरोक्चीक्रियते 
इति । प्रपञ्चामावप्रयक्षं मवति इद्युक्ते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इद्धियेण 
इद्दियमर्थन इ्युक्तरीत्या मनङ्द्धियादिपदाथसनिक्ः मदमाक्षिपित् › तन्माभूत 
इति कपटामिसन्धिना अनुपरुश्िप्रमाणेन ्रपञ्चामावः ज्ञानिनः सिद्धः इति 
ग्रतिपादयति मयावी मायावादी- 

° यदि सत्य भ्वेद्धिश्चं सुषुप्तावुपरभ्यताम् । 
यन्नोपरम्यते किञ्चिद्तोऽसत्स्वपवन्ृषा 7 ॥२३६॥| (वि. चू. ) 

इति शके यदि विश्च सत्यं मवेत् तर्हिं सुषुप्रावुपरम्येत 1 नोपटम्यते 
अत- सव्यं न स्वति इति अनुपख्न्धः विश्वमिथ्यात्वं सिध्यति इव्युक्त स॑कराचारयैः। 
तदिद व्याहतम् । तैरेव च्स्यव्वहेतुना विश्वमिथ्यातवं साध्यते । इदयत्वमुपरम्य- 
मानत्वा्नान्यत् । यदि इदनीमनुपरम्यमानत्वहेतुना नाम् ददयत्ामावहेत॒ना 
मिथ्यात्वं साध्यते कथं न व्याहृतिं 1 ननु न वयं अनुपरम्यमानत्वहेतुना 
मिथ्यातं साधयाम । नेयमनुमानम्रणाटी । अपि तु अनुपरन्धिरूपस्वतन्त्र- 
ग्रमाणमोचस्त्वं मिथ्यात्वस्य वदामः इति चेत्1 अयमेव प्रतारणप्रकारः इति 
हरूमः। अनुपकन्धिप्रमाणगोचर्त्वम् अनुपर्च्धिज्ञाप्यत्वम् अलुपकन्धिसाध्यतं इति 
अनर्थान्तरम् । यदि अनुमानविधया उच्येत व्याहतिराङ्का भ्वेत् सा माभूत् 
इति सा प्रणाखी निन्डरता । मवतु तावत् अदुपटन्धेः स्वतंत्रप्रमाणतवं, तथापि 
पञ्चे अत॒परुभ्यमानघं अद्यत वतैते इति जातम् । तथाच ददयत्वहेतोरसिष्या 
न मिथ्यात्वसाधकत्वम् । इत्यटं पष्विततेन । 

तदिदानीं म्रमाणत्रिलसमर्थनाधं उपमानाथोपच्यतुपरन्धिस्वरूपपरैक्षां 
-विधाय क्द्प्नप्रमणेष्वन्तभौवं समथयामः । तद्विषये चिरन्तननवीनपरिक्षक- 
सम्मतिमपि प्रदरयिष्यामः । तत्र तत्र अद्रैततक्छसुधाक्रारजवितुभूत- 

न्यायचन्दिकासमीक्षामपि विधास्यामः । 
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अथ उपमानस्य पुथक् प्रामाण्यभेद्ध. 
तत्र प्रव्यक्षाचुमानागममेदेन त्रीण्येव प्रमाणानि । इतरेषां प्रमाणानाम- 

्रैवान्तभीवः । तत्र तावत् उपमानस्य प्रथक् प्रामाण्यं नास्ति । तथा चोक्तं प्रमाण- 
लक्षणरीकायाम् । ̂“ साद्दयप्रमासाधनसुपमानम् । तल्िविधम् । गृद्यमणे स्मय- 
माणप्रतियोगिकम्रमासाघनम् । यथा गां दृष्टवतो वनं गतस्य गृह्यमाणे गवये 
गोसाद्यप्रमासाधनमुपमानम् । गोसददोऽय गवय इति । गृह्यमाणप्रातियीगिकं 
स्मथमाणगतसाद्दयज्ञानं स्मयमाणप्रतियोगिकगृह्यमाणगतसाददयप्रमासाधनम् । 
यथा गामनुभूय वनं गतस्य गवये गोसाद्दयज्ञान स्मयमाणे गवि गृह्यमाणगवय- 
ग्रतियेगिकसादद्यप्रमा साघनम् ।! गोसदरोभ्य गवयः । तस्माद् गवय सदो 
गौरिति । निरदरावाक्ये सादद्यप्रमासाधनम् यथा, यथा गौरगवयस्तथेति । तदेतत््रयं 
क्रमेण ग्रव्यक्षायन्तभूतम् इति । तत्र आस्य प्रत्यक्षेऽन्तभांवः तृतीयस्य 
दद्ि<्तमाविः स्पष्टः । द्वितीयस्य अनुमान एवान्तमावः 1 तथाहि विमतो गौः 
गवयसटडाः गवयगतसादृद्यप्रतियोगितात् । यो यत्साद्दयग्रतियोगि स तत्सददाः 
यथा यसो यमान्तरेण इति । 

८ अक्रतसमयसंज्ञास्मरणसहायं तत्समभिग्याहतवाक्याथव्रत्यमिन्ञाप्रत्यक्ष- 
स॒पमानम् । संज्ञासंक्ञिसवन्धप्रतिपत्तिस्तत्फटम् 2? इत्यन्ये । साधम्यं॑वेधर्म्य 
तद्धर्ममात्र च; तद्वेदात् तत्प्रतिसन्धानात्मकसपमान त्रिधा मिते । तदेतल्िितय- 
मनुमान एव अन्तमवति । विमतः गवयशद्ववाच्यः अगोत्वे सति गोसद्दात्वात् 
व्यतिरेकेण धटवदिलादिग्रयोगसंभवात्। अतः उपमानस्य प्रथक् प्रामाण्यं नारित। 
दराबरोपमानस्य यथायथं प्रव्यक्षाघन्तभोवस्य तार्विकामिमतोपमानस्य अनुमाना- 
न्तर्मावस्य समर्थितत्वात् । 

यततक्त न्यायचन्दिकायां--“ न च गवयसाद्रयविरिष्टगोज्ञानं प्रव्यक्ष- 
फलम्; साददयस्य इ्धियसानेकृष्टखेन प्रव्यक्षतेऽपि सादद्यविि्टस्य मोरिन्द्रि- 
यासनिकृष्टलेन सद्यविशिषष्टगोज्ञानरय प्रत्यक्षफटवानुपपत्तेः । न चेदं 
स्मृतिरेव; पूर्वं गवयानवगतौ गवयसाद्दयविरिष्टगोर्ननुमवात् । तस्माद्रवय- 
सादस्यधेशेष्टगोन्ञानं मानान्तरम् । तत्साधनं च गोसाद््यविदिष्टगवयज्ञानीमिति 
स्थितम् 7” इति तन । गवयसाद्दयविद्वीष्टगोज्ञानस्य अनुमानपफक्त्वा्खीकारात् | 
विमतो गौः गवयसटङाः गवयगतसाददयप्रातियोगिखात्; यो यच्साद्यप्रातयोगी 
स तत्सदृराः यथा यमी यमान्तरेण इति ग्रयोगसंभवस्पोक्तखात् । एतेन यदप्युक्तं 
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तचेैव ““ मदीया गौः एतस्साद्यवती खुरपुच्छादिम््वात्; एतद्ववयवत् स्यनुमाना- 
दस्तु तत्सिद्धिरितिचेनः; साध्यावेकट्त्वादृष्टान्तस्य । न ह्ययं गव्यः एतत्सदराः। 
अन्यस्य अन्येन साद्श्यं वैसादृश्यं वा; न खेनैव, प्रसिद्धिविरोधात् ? उति, । तदपि 
निर्तम्। तटुस््ेक्षिताहनान स्य दृष्टत्वेऽपि अस्मदुपदरितानुमानस्य साध्यैवक- 
ल्याददष्टान्तदोषद्यून्यव्वात् । चेत्रात् मत्र: दीधः इति प्रतीतौ मत्त् चैत्रः 
सहस्वः इति प्रतीतिः यथा अथांपात्तरूपानुमान विदेषपकम्, मेत्रास्रत्रस्य् प्ट्सत्व- 
मन्तरेण नैतरस्य चैत्रात् दीधव्वानुपपत्तेः । एवं मवि गवयसराद्दयं विना गवये 
गोसाद्दयस्य अनुपपच्या, गवि गवयसाद्दयं जायते । साद्ध्यं प्रतियेःगनिरूष्य, 
प्हस्वत्रादिक नताद्डामिन्यपि न; हृस्यतस्यापि अलाधोररू्प्यत्वाक्टयमावात् । 
अवघेश्च प्रतिसंबन्िरूपध्रतियोगिखरूप खात् । 

सादरयज्ञानस्य प्रमाणान्तस्वे वैसाद्दयज्ञानसयापि ग्रमाणान्तरलं स्यात् । 
नतु गवयनिष्टघमौमावो गम्हिषे वैध 'यैमनुपरब्ध्या गय्यते । तस्य अभावत्रादिति 
चेन, अनुपटच्ध्याः अपि यथायथं म्रत्यक्षादिष्न्तमान्यत्वात् । कि च तद्रैसाद्द्यं 
न केवल तन्निष्ठधमौमावः; किन्तु तानिष्ठघम॑विरुद्धघमैव्मपि । तस्य अभाव- 
-भिनत्वेन अनुपर्ब्ध्यगो चरत्वमेव । वैसाद्द्यस्य प्रमाणान्तरत्े आपाद्िति 
«८ क्टटप्तकरणादुपपत्तौ मानान्तरकल्पनागौ रवायोगात् ? इति यत्. न्याय- 
चद्ियोक्तपत्तरं तदेव साद्रदयस्य प्रथकम्रामाण्यवादिनं प्रत्यपि वक्तुं शक्यते । 
यथाहुः कुस॒मजञ्जख्िकासा - 

साधरम्यमिव वैधर्म्यं मानमेव प्रसज्यत । 
अथीपत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत् प्रकते न किम् । 

यदप्युक्तं न्यायचद्धिकायाम् “ सा गौः अनेन सददी, स्वप्रतियोगिक- 
साद्व्येन अस्य अवच्छेदकलात्, स्वसादृश्येन यत् यस्य अवच्छेदकम् तत्तेन 
सद्द दृष्टं यथा आात्रन्तरमित्यनुमानात् तत्सिद्धिरिति चेन। अप्रसिद्ध 
-विदेषणलत्वात्, दृष्टान्ते साघ्यसाघधनोभयवैकल्याच । न हि दृष्टान्तस्य उभय 
वैक्रल्ये सामान्यतोदष्टोऽपि साधीयान् 7 इति तदपि न; 

एव सति सामान्यतो दृ्टानुमानस्य स्वेथा उनच्छेदग्रसङ्खात् । सामान्यतो- 
दृष्टात॒मानस्य लक्षणं तु साध्यतावच्छेदकभिन्नन्यापकतावच्छेदककवे सति तु- 
ताचच्छेदकमिनन्याप्यतावच्छेदक कत्वम् । अत्र सवत्र दृष्टान्ते निश्ितसध्यताव- 

4 

च्छेदकावच्छिदेततावच्छदकावीच्छनवत्वं नावश्यकम् । कितु निश्चितसाध्यताव- 
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च्छेदकमिनन्यापकतावच्छेदकधमौवच्छिनवचे सति निश्चितहेतुतावच्छेदकमिन- 
व्याप्यतावच्छेदकधमाव च्छिनवत्त्वमावक्ष्यकम् । तस्य च अत्र वि्मानत्वात् । 

यदप्युक्तं न्यायचन्दिकायाम्-““ समीरितं च तिमिरारिणा 2 इट्युपक्रम्य 
^“-किचित् वस्तु आश्रयमत्रग्रहणपिक्षम्; विचित् स्वाश्रयप्रतियोग्युभयत्रहणा- 
पेक्षम् । परिमाणं हि आश्चरयमात्रप्रहणपिश्षम्, प्रतियोग्यग्रहणिऽपि प्रव परिमाण- 
व्यवहारददीनात् । सादरयप्रहणं तूभयग्रहणपिक्षमेव; केवखाश्रयमात्नग्रहणे पूर्व 
साद्दयन्यवहारादश्नात् 7? इति तदप्यचारु 1 यतः परिमाणमपि उभयग्रहणापेक्षम् । 
साद््यपरिमाणयोरेतस्मिन् अरो टेरातोऽपि न विरेपोःद्धीत्रियते अनुभवरारणैः 
परीक्षक । सादृदयमपि नामयप्रहणपेक्षमिति अनुमवक.टहावतारे तप्णीमाव एव 
रारणीकरणीय. स्यात् परेण । अतः अरमदुक्तमेव साधु । तदेतव्सव॑मभिसंधायैव 
श्रीन्यायसुधायां सारं सरक म्रतिपादितं श्रीजयती्ैश्रीमचरणैः । तथाहि 

८« गृह्यमाणे वरतुनि स्मयैमाणप्रतिये गिक सादक्ष्यददनात् स्पयैमाणे गृ्यमाण- 
प्रतियोगिकसाद्दयप्रतीतिरुपमानम् । यथा गामनुभूय वनं गतो गवये गोसाद्ध्य- 
सुपरम्य गवि गवयसाद्दयं प्रव्येति । यद्यपि नैतत्स्मरणम् । प्रतियोगिनो गवयरय 
भ्रागनयु मूतव्वेन गोगतसाद्ध्यस्याननुभूत्वात. । न हि सामस्व्यमावे योग्येन्दियस- 

नि कर्षसद्वावमात्रेणानुम्बः शक्योऽङ्गीकलम् । प्रतियोगिज्ञानस्यान्वयव्यतिरेकाम्या 

सद्धयग्रतीतौ दहैतुलमवधृतमेव । निर्विकल्पकग्रतीव्यम्युपगमस्त्वम्रामाणिकः 
एव । तथापि यो यत्दरः स तत्सद्दा इति न्याप्निबटेन गमकत्वादनुमानमेव । 

व्यविकरणयान्नेति चेत्तस्यदोषताया निरूपितखातर् । एकाधिकरणतायाः 

दाक्यसंपादन त्वाच्च । तस्माद्वैसाद्रदयदरौनवत्सादश्यदरनमपि न प्रथक्म्रमाणम् । 

अन्ये त॒ संज्ञासंश्निसंबद्धप्रमिति फएलानधिगतसगतिसन्ञास्मरणसद्ायं तत्समभिन्या- 

हतातिदेरावाक्याथेप्रव्यमिज्ञानसप्मानम् । अतिददावाक्या्थश्च काचित्साधर्यं क्रचि- 
धर्म्य कचिद्धर्ममान्नमि ति तिविधो भवतिं | यथाञ्न्युपतन्नगवयपदार्थो गोसद्दो गवय 
इति अतिदेदावाक्यासु मूतमर्थप्रव्यक्षे (ण. ) गवये प्रव्यमिजानन् गवयपदं 
स्मरन् गवयपदस्य गवये सगतिमवगच्छति, तदिदं साधरम्योपमानम् । वैधर्म्यो- 

पमानं तु गवादिवत् दविदाफो न भवत्यश्च इति वाक्यारथप्रत्यभिज्ञानादेऽशपद- 

संगतिप्रहणम् । धममात्रोपमानमपि दीधैप्रीचत्वादिर्मवान्पञ्रुष्र इति वाक्यार्थं - 
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प्रव्यसिज्ञानाटदुष्रपदयव्युप्रात्तरिति मन्यन्ते ! तत्र यदपि संज्ञासंज्ञिसबन्धप्रतिपत्तिः 
प्रागगवयादिददीनादतिदेरघक्येन प्रयोगादिना चिद्धि वा भविं नार्हति । 
संबन्धिनोऽनवगमे संबन्धस्यावगन्तुमरक्यत्वात् । तथापि गवयादिदर्थनोत्तरकालं 
साधम्यौदिना टिद्खिनैव भविष्यति । एतस्यां दशायामतिदेशवाक्यं व्याप्निग्राहक- 
तेनोपयुज्यते । यथा हि प्रथिवीत्वासिसबन्धात् प्रथिवीतिन्यवहतव्येति क्षण- 
वाक्यं श्च॒तवतः प्रथिवीत्वायिसम्बन्धं कचित् द्रव्ये पर्यतः अतुमानेनैव संज्ञासं्ञि- 
संबन्धग्रतिपत्तिरभ्युपगता, तथा प्रकृतेपीतिं । ॐ अतः उपमानस्य पुथद्दू- 
प्रामाण्य नाङ्खीकतेव्यम् 1 

इत्युपमःनस्य पृथक्प्रामाण्यभद्धः 
क 

अथ अर्थाप््तेः पृथकप्रामाण्य मद्धः 

अध) पत्तेरपि प्रथक् प्रामाण्य नास्ति । तथाहि- 
अतः प्राप्तियेवाथापत्तिरिव्यमिधीयते । 

अर्धतः- अनुपप्यमानस्य अथ॑स्य दर्ानात्-ग्राप्तेः तदुपपादकाथौन्तर- 
प्रमिति -अथीपत्तिरित्यमिधीयते । येन विना यन्नोपप्ते तदुपपादकम् । 
अन्यदुपपायम् ! तत्र अनुपप्यमानाभददोनं करणम् । उपपाद्यविषयबुद्धेः फलम् । 
फरकुकरणयोरथीपत्तिराद्रो वधैते । फटे अथस्य आपत्तिः कल्पना इति व्युत्पत्या । 
करण अधैस्य आपत्तिः कल्पना यस्या इति व्युत्पत्या! अनुपपत्तिज्ञानमेव च 
व्याीज्ञानम् । अनुपपत्तिरवि नामाव इल्येतयोरेकाथलेन नाप्नैव विवादपय॑वसा- 
नात् । वेद्रान्तपरिमापायामपि ^“ येन विनायदनुपपनन तत् तत्र उपपाद्यम् 1 यस्य 
अभवि यस्य अनुपपात्ते तत् तत्र उपपादकम् ?? इति । 

अत्रोच्यते-अथीपत्तिरपि अनुमान एवान्तभ॑वति । यथा देवदत्तः रातरि- 
भोजनवान् दिवा अ्युञ्जानवे सति पीनलात् । एवं दृष्टाथौपात्तेः असिधानानु- 
पपात्ति-अभिहितानुपपत्तिमेदेन द्विविधाऽपि श्रुताथपात्तिश्च अनुमान एवान्तभ॑वतः । 
अथापत्तिस्थठे असुमिनोमीतिं नातुग्यवसायः; वितु अनेन इदं कल्पयामीति । 

अतः न अथीपत्तेरतुमानेऽन्तमव इति वचनमपेरालम् । ' अनुमिनोमि ? इत्यस्य 
£ कल्पयामि › इत्यस्य च एकार्थैकत्वात् । अन्यथा “कल्पयामिः इत्यनुन्यवसाय- 
सद्धावेन कल्पनायाः अथीपच्यपेक्षया प्रथक् प्रामाण्याङ्गीकारापातात् ! अथोपत्य- 
नन्त॒र ‹ अर्थापयामि › इव्येव अनुन्यवसायोत्यत्यापत्तेश्च | 
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भासवैज्ञेन न्यायसारे त्रीण्येव प्रमाणानि इति व्यवस्थापितम् । यथा 
नोक्तम् । एवमेतानि त्रीण्येव प्रमाणानि । एतेषु एव॒ उपमानार्थापत्तिसंभ्वैति- 
ह्यादीनामन्तमीवः । तत्र यथा गौ. एवं गवयः इत्युपमानं शब्देऽन्तश्तम् । 

अधीपत्तेरप्यनुमानेलन्तर्मवः} अविनाभाक््य्नैव अर्थ्रातैपत्तिसाधनात् 1 
अन्यथा नोपपद्यते इ्युक्ते सव्येवमुपप्यते इति छम्यते अयमेव अविनाभाव इति । 
यत्र सामान्याकारेण अन्वयग्रहण नास्ति यथा रख्यकारणत्वाग्रतिबन्धदाक्त्योः तत्र 
अथौपत्तिः पथक् प्रमाणमिति चेन; युख्यकारणववं नाम सकटसहकारिसाकल्यं 
यदनन्तरभेव कार्योप्पत्ति । सहकारिणो दृष्टाद्एरूपा । न च तेषा साकल्यं 
कचिदप्यस्मदादिप्रत्यक्षम्, किन्तु कार्येकसमाधेगम्यम् । तथा बन्हयादीनां दाह- 
कत्वादिराक्तेः प्रतिबन्धकामावोऽपि न प्रत्यक्षः | ग्रतिबन्धकाना मणिमन््ादीना- 
मनन्ततेन तदमावस्याप्यसंख्यातत्वात्् । अतो मुख्यकारणखाप्रतिबन्धाक्त्सोः 
सामान्याकारिणान्वयग्रहणाभावादनुमानासम्म्वेऽयौपत्तिरेव म्रमाणमित्यधः 
परिहरति- न, तत्रापि केवलख्न्यतिरेक्यनुमानान्यतिरेकात् । केवट्न्यतिरेकी 
अथौपत्तिरिति संज्ञाभेदमात्रम् । पदपश्चिकायामेवं विवृतम्-- 

¢ प्रयोगस्तु कार्यात्पत्तेः पूर्वक्षणे कारणानि सकट्सहकारसमवेतानि 
सकट्प्रतिबन्धकदन्यानि वा, अनन्तरमेव कार्योत्पादकतवात् । यानि पुनरेव न 
भवन्ति न तान्यनन्तस्मेव कार्यात्पादकानि, यथा केवल तन्तवो मणिप्रतिबद्धो- 
चन्हिवा ?› इति । 

{न्वयामावाननेतदनुमानामिति चेन्न; केवद्न्वयिनो हि व्यतिरेलाभावेन 
प्रमाणान्तरखम्रसङ्वादिति । अपचि प्रयक्षादिभेदाना केनचिदवैधरम्यण भेदात् 
म्माणान्तरलप्रसङ्गादिति। उपसंहरति--तस्मादाविनामाववरोन अथ॑प्रातिपादकःत्वा- 
दथांपत्तिरनुमानमिति । 

न्यायकुदुमाञ्जटौ उदयनाचार्याः - 
न च अथापत्तिरनुमानतो भिद्यते, रोके तदसंकीर्णादाहरणामावात् 

श्रकासन्तरामावाच्च । 

तथादहवि--““ अनियभ्यस्य नायुक्तिनोनियन्तोपपादकः । 

न मानयोर्विसेधोऽस्ति प्रसिद्धे बाप्यसौसमः ॥ जीवंश्चैतरो गहे नास्तीति 
अनुपपद्यमानमसति बहिः-- सद्भावे तमविदयतीष्युदाहरन्ति । तत्र चिन्त्यते- 
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किमनुपपन्नं जीवतो गृह्यामावस्येति 1 न हि अनियम्यस्य अनियामकं विना 
किञ्चिदनुपनम् । अतिप्रसङ्गात् । ननु स्वरूपमेव तत् । न तावद्रहिःसच्वेन 
कतैव्यं,तदकायैत्वात्तस्य। स्थितिरेव अस्य तेन विना न स्यादित्यस्य स्वभाव इति चेत् 
एवं तर्हिं तनियतस्वमाव एव।सौ,न्याप्तेरेव व्यप्र खनिरूप्यायास्तश्नन्यपदेरात् । 
कथ वा बहिःसत्वमस्योपपादकम् । नहि अनियामको मवननष्यनियम्यमुपपाद्- 

यति, अतिप्रसङ्देव स्वभावोस्य, यदनेन बहिः सत्वेन गेहास्वं॑क्रोडीक्रत्य 
रथात्व्यीमि।ति चेत्; सेयं व्याप्तिरेव अन्वयमुखनिरूप्या तथा व्यपाद्द्यते इति । 
न वयमविनामावमशीपत्तादपजानीमहे । [कन्त तज्ज्ञानम्! न चासं 
सत्तामात्रेण तदनुमानपवमापादयतीति चत्- न । अनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य अव- 
द्याम्युपगन्तन्यलात् । अन्यथा खतिप्रसडग।त् । अध।पच्याासानवकाङाच । 

तथापि कथमन्र व्याद्चिगुह्छते इति ैत्-यदाड्डमिह तदा नान्यत्र, यदा 
नान्यत्र तद् नेहेति सवैप्रव्यकश्चसिद्धमेतत् । का तत्रापि कथन्ता । 

प्रमाणयोर्विरोधे अथौपत्तिरविरोधोपपादिका; न वेवमतुमानाभेत्यपि 
नास्ति। विरोधेहि स्ञ्जुसरपादिवदेकसय बाध एव स्यात्+ नतूम्योः 

ग्रामाण्यम् | 

धूमोऽपि वा अनुपपद्यमानतयैव वह्धि गमयेत् । न हि तेन विना असा- 
चुपपद्यते । विरोधोपि धूमादिना भवितव्यम्» अनुपटच्धेश्च न माषेतन्यमितिं । 

केवच्व्यतिरेक्यतुमान पराभिमतमथोपात्तेः. अन्वयामावादिति चेत् एवमे- 
तावता विशेषण अनुभने अथापत्तिन्यवहारे न वाग्यामः । तत्नानुमानन्यवहयरः 

कुत इति चेत् अविनाभूतटिद्धसमुत्पनतात् । तस्मादर्थापत्तिरित्यसुमानस्य 
पयीयोऽयं तद्विेषवचननं वा इति । 

तार्वीकरक्षाया न्यायसार संग्रहे च अथोपत्तेरतुमनिष्वन्तमौवो दरितः। 

« तथाहि ” इत्यादिना । तथाहि-अलुपपयमानाधदरनात् तदुपपादक- 
भूतार्थान्तर्कल्पनमथापात्तिः । यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहामावददनेन बहि- 
मीवस्य गृहमावदरछनेन वा बहिरमावस्य कल्पनम् । तत्न तावत् बहिमवमन्त- 
रेण गृहामा वरय का उ रुपपत्तिरिति वाच्यम् । तमन्तरेण असौ न भवतीति 
देत् । न भवतीप्य्यकोऽ५ः कि न जायते इति किं नावतिष्ठत इति। न 
प्रथमः, बहिमीवाक यत्वात् गृहामावस्य ! न द्वितीयः इब्दान्तरेणाविनामाव- 
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स्यैवाङ्खीकारात् । गम्येनाविनाहि गमकस्यानवस्थानमेवाविनामावः ¦ की 
सोच बहिभावस्योपपादकस्वम् । न तावत् तञ्जनकलत्व तदकार्यत्वात्तस्यल्युक्त- 
त्वात् । स्वसद्धाव एव॒ गृहामावस्यावस्थानमितिचेतर. तर्हिन्यापकत्वमेवाभिहितं 
स्यात् । प्रमाणद्वयविरोध एव अनुपपत्तिरिति चेत् मैवं व्याहतं मािष्ठाः । 
प्रमाणयो : सतेोर्विरेध एवानुपपनः । डुद्कोऽयं घटोऽयमितिवर्सहभावात् । 
विरुद्धयोश्च न प्रामाण्यं वस्तुमेद्रैरूप्यासम्मवेन रज्जुरियम्; सपांयमितिवदन्य- 
तरस्य प्रामाण्यामावात् । न चात्र जीवनगरहामावयोवियोधोऽस्ति । जीवत एव 
स्वात्मनो गृहाभावदर्शनेन जीवनगरृहाभावयो सहसम्भवात् | जीवनप्रमाणेन जीविते 
प्रमिते जीवता कचित् स्थातव्यमिति देरासामान्यसम्बन्भचावगते, तच जीवनं 
गहे वा बहिर्वेति विपये सन्देहमाघ्र जायते, न प्रमाणममवग्रवतेत इति नारित 
गृहासावरय प्रमाणविसेघः । अत एव जीवनाविरिष्टेन गृहामावटिद्धेन बरहि- 

मवानुमानं सुकरम् । जीवनस्य विदेषानिश्चयेऽपि सामान्यनिश्चधेन तदिरिष्टस्य 
गृहयामावस्य छिडगखात् । यथा स्थाणुलपुरुषलानिश्वयेऽपि कऊष्वैद्व्यमात्र- 
निश्चयेन तद्विरिष्टदेशादिकमवधार्यं व्यवहारम्रव त्तिः 1 प्रयोगश्च देवदत्त बहिरत्ति 
विद्यमानववेसति गृहे असलत्वात् ¦ यो विद्यमानो यत्र नासि स ततोन्य्नास्ति 
यथाहमिति । त्रैव देवदत्तो बहिन।स्ति मूतेवे सति गृहे सत्यात् यथाहमिति । 
तस्मास्सिद्धमेव अनुपपद्ययमानद्शनात् तदुपपादकाथान्तरकल्पनमुमानमितिं । 
अन्यथा अनुमानतया प्रसिद्धे धूमोदाहरणऽपि धूमः स्वकारणं दहनमाक्षिपति 
प्रतिक्षिपति च अनुपरुन्धिरिति प्रमाणयति येधात् पवैताव॑ग्मागे दहनामावः 
परभागे च दहनावरथनमिलय्ौपत्तितापत्निः । यथाहुः उदयनाचायं:-- 

८ अनियम्यस्य नायुततिनीनियन्तोपपादकः । न मानयेर्विरोधोस्ति प्रसिद्धे 
वाऽ्यसौसमः > निष्कण्टकान्याख्यायाम्-अत्रोदयनसम्भातिमाह् । ‹ यथ्राह ' 
रिति । अनियम्यस्य अयुक्ति. अनुपपत्तिः न । अनियन्ता अन्यापकः उपपद्यो 
न मवति | तथा मानयेमौवामावम्राहिप्रमाणयेः पूर्वोक्तरीत्या विरोधश्च नारित । 
अतोऽर्थापात्तिर्तुमानानमिचते इति मावः । अन्यथा प्रसिद्धे धूमादयदुमाने चासौ 
विरोधः समः । तस्याप्यथौपत्तित्वापात्तिरित्यशैः । 

तच्वचिन्तामणाघुक्तं गह्वरोपाध्यायैः - ग्यतिरेष्यनुमानसिद्धावथौपत्तिन- 
मानान्तरम्-तेनैव तदभीिद्धेः । 
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उपपादकाभाववद्युपपाद्यामावनियमं- अनुपपत्ति. । एवच्च व्यतिरेक- 
व्या्चिमत- उपपाद्याद्व्यतिरक्यनुमानसुद्रधव साध्यसिद्धेः, किमथापित्या 
तथाहि-देवदत्तो बहिः सन्, जीविते सति गृहास्ात्, यन्नैवं तन्नेव, यथा मृतो 
गृह स्थितो वा । न च अन्यन्याप्त्या अन्यस्य गमकतवेऽतिग्रसङ्क. । साध्यामावव्यापका- 
भावप्रतिप्रतियोगित्वस्य नियामकत्वात् । न् च अर्थापत्तौ स्वरूपसती व्याि- 
लिङ्ग नालुमाने इति वाच्यम् । अलुपपत्तेज्ञन विना कल्पनानुदयात् अ्थांपच्या- 
भासानवकासाच । अस्तु तावदेवम् । तथापि जीविदेवदत्तामावः गृहे वतमानो न 
बहिः सचे रख, देवदत्ताघ्रन्तिवात्, बहिःसच्छगरहनिष्ठाभावयोन्यैधिकरणववेन 
नियतसामानाधिकरण्यरूपव्याप्त्यमावाचच । ननु भूमिनिष्ठाखेकसंयोगस्य 
उपस्दिरो सयोगसम्बन्धेन सवित्रनुमापकत्वं न रयात्, पक्षाब्र॒त्तितात्तस्य ईते 
चेन्न; भूमि. सवितृसयुक्तोपरिदेदवती विजातीयाठोकवतात् इति सामानाधि- 
करण्यसंपादनसगमवात् । पवतो वन्हिमान् इत्यत्र ॒पर्वतधर्म॑धूमस्मृतिसहितात् 
८ धूमो वन्हि विना नास्ती ` व्युपपत्तिज्ञानात् वद्िक्ञानं संमवति 1 ननु दद्य- 
मानो धूमो वन्हि विना अनुपपन इति यदा ज्ञायते तदाऽ्थोपत्तिरेव ! यदा तु 
अतुपपात्ेज्ञानं विना व्याप्यलेन प्रतिसन्धीयते, तदानुमानस् । तस्मान्ययति- 
रेकव्यामुपन्य जीविदेवदत्तगृहामावो बहिस्स्वं कल्पयति इति अथौपत्ते. 
प्रथक् प्रामाण्यमङ्खाकतेन्यम् । अन्यच्च गृहानिष्ठामावप्रतियोगित्वस्य देवदत्तधमतया 
तदसनिकर्पे प्रत्यक्षेण ज्ञ/तुमडक्यत्म् । तथा = कथं तेन वहिः सखादुमानम् । इति 
चेत । अनुपपत्निज्ञान विना व्याप्यवक्ञानमेव न संमव्ति ! देवदत्तासनिकर्धऽपि तस्य 
ग्रहनिष्ठामावप्रतियोगिदं प्रत्यक्षेण गृह्यते । तथाहि--गरहे देवदत्तस्यामाव इति- 
प्रत्यक्षं॑देवदत्तं षष्ठय4 चामावसंबधं प्रतियोगिलरक्षणै गोचस्यति सस्बन्ध- 
ज्ञानस्य सम्बन्धिद्रयविषयकत्वात् । प्रतियोगिना समममावस्य सवन्धान्तयमावात् 

गृहनिष्ठामावमप्रतियोगितवे च प्रत्यक्षोपस्थिते स्मृतव्याधिवैरिष्टयमपि प्रक्षेण 
सुग्रहम् । न च देवदत्तविशेष्यक बहिः सच्व्याप्यगृहनिष्ठामावप्रतियोगिलज्ञानं 
नास्तीति वाच्यम् । पक्षबृतिखिद्धपरमशमात्रस्य अनुमितिजनकल्रात्, आधेकस्य 
गौरवपसहततात् । अत्र देवदत्तस्येति प्रतियोगित्वं, षष्टवथ॑ प्रकारः । 
न तु नेह देवदत्त इतिवत् संसर्गमर्यादया प्रतियोगितज्ञान; तेन प्रातयोगेल- 
त्वरुपव्याप्यतावेच्छद कावच्छिन-गप्रतियोगित्ररूपचिद्धन् मादनुमानावतार । अन्यथा 
वैरिष्टयविधया प्रतियोगित्रकमेपि व्याप्यतावन्छेदकावच्छिननिद्नानुपस्थितौ 
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कथमनुमानं भ्वेदितिराङ्कानवकादः । न चैव यत्रैव नेह देवदत्त इत्या- 
कारकानुमवस्तनरवानरुमानानवतारे अर्थापत्ति सावकादोति वाच्यम् । अथांपत्ता- 
वपि वहिःसत्वं विना गृहनिष्रामावग्रतियोगितस्यैवाुपपनवन्ुद्िगमानकेति। 
ग्रतियोगितल्वावच्छिनोपस्थिति विना अर्थांप्च्यवतारानभ्युपगमात् । नन्चनुपर्पततिनं 
व्यतिरे कन्याभिः किल्त्पपादकामवि उपपाद्यामावावह्यभावः, स च व्यधिकरण- 

योरपि सुकरः । यदि देवदत्तस्य न बहिःस्वं तदा गृहे सच्वाक्छयभावः यदा 
चा गहे देवदनत्तामावस्तदा देवदत्तबाहिस्सत्वावद्यमाव इत्यतुपपत्तिज्ञानस्य वेयधि- 
करण्येऽपि समवादतो न प्रतियोगिलेञ्लुपपन्तज्ञान कारणम् । मेवम् । अवर्यभाव- 

ज्ञानस्य गमकत्व धूमादावपि तथालापत्तेःधूमसति जवद्य वहरितिज्ञानात् तापि 
नार्थापत्तिमानान्तरम् , अवदयमावेनैव गमकलेऽलुमानविव्टक्षणम्रकासमावात् । 
नस उक्तग्रव्यक्षस्य देवदत्तविष्यकते प्रमाणाभावः देवदत्त सीक्षात्करोमीत्यनु- 

व्यवसायामावात्, अभाव सा्षात्करोमीव्यद्न्यवसायात् किन्तु तदव्यवहित- 
पूरववर्तिस्मरणस्येव देवदत्तो विषय इतिचेन; सब्न्धप्रत्यक्ष एव सबन्धिद्रयं विषयः 
इति विमावनीयम् । 

ननु मयूरः प्वतेतरे न न्रव्यति, नृत्यति चेति ज्ञानानन्तरं पवते नृत्यतीति 
ज्ञानमान्ञि। न च व्यतिरेकिणस्तत्संमवति पर्वतनरत्यस्य साध्यस्य अप्रतीतौ 
व्यतिरेकन्याप्त्यनिरूपणात् । न च पर्वतनृत्याप्रसिद्धौ तेन विनाभ्नुपपातैप्रति- 
सन्धानमपि नेति कथमधीपत्तिरपीति वाच्यम् । अधिकरणं विना अनुपपद्यमानं 
नृत्य प्रसिद्धाधिकसणबाधसदक्रतं प्रसिद्धेतस्माधेकरणं कल्पयतीति चत्, नः। 
मयूरनत्यं साधिकरणकं सृत्यत्वादिति सामान्यतोदृष्टं म्रसिद्धाधिकरणवाधसहकरतं 
प्रसिद्धेतरं पर्वतमधिकरणमादाय नुव्यज्ञान जनयति । यद्वा पर्वेतेतरे न नृव्यतीति 
दाद्वेन नृत्याभाववोधानन्तरं मयूरो चत्यतीतिशब्दात् जायमान ज्ञान पव॑तनूलयं 
गोचस्यति । प्रसिद्धविदेषनाघसहक्रतसामान्यज्ञानजनकम्रमाणस्य प्रसिद्धतरः 
पर्मतमधिकरणविरोषमादाय ज्ञानजनकल्वनियमात्। यद्रा मयूरनृत्यं पनताधिकर- 
णक प्वैतेतरानधिकरणकते सति साधिकरणकत्वात् पवेतत्ववदित्यन्वयन्यतिरेकी। 
अत्र विदोप । इतस्वाधमहकारिण पदानुपस्थितमपि राद्भघोधे प्रकरीभूय भासत इति 
गुरुमतनेदम् । अन्यथा मयूरो नृत्यति इति शद्रात् पवतेतसाधिकरणकनूव्य्ा- 
धसहकारेण नृत्यविदोषसिद्धावपि सृव्यस्य पव॑तद्चत्तित्वं तदुपस्थापकपदाभावाद्- 
नुपपननमेव स्यादिति ध्येयम् } तस्मालनाधोपत्तिरतुमानादतिरिच्यते इति । 



त्यायसुधापण्डनम् २३९ 
|, अ) १ 

एतेन यदुक्तं न्यायचन्दिकायाम् क्चाविनामाविन गमकं लिङ्गम्, न तथा 
अर्थापात्तिः गृहामावबहिमचयेरिकम्रमणेनास्फुरणादविनाभावप्रहणायोगादिति । 
तदसारम् । मण्युक्तरीत्या यदि देवदत्तस्य न बहिः सं तद् गृहे सक्लाव्छयं भावः, 
यदा वा गृहि देवदत्ताभावस्तदा देवदत्तबहिस्स्वाबदयंमाव इत्युपपनत्तिज्ञानस्यैव 
अविनाभावज्ञानरूपत्वात् । धूमादमनेऽपि ! धूमे सति अवदय वन्हिरिति अवर््य- 

भावज्ञानस्य सात् । अथापत्तिवादिनापि अवद्यभावस्य गमकत्वमङ्गीकरृतम् । 
अवदय॑भविनेव गमकते अनुमानविखक्षणम्रकारामावात् । 

यदप्युक्तं न्यायचन्िकायाम् “ कतिपयकाख्देवदत्तजीवनगमक्गणि- 
तागमेन सामान्यतो देवदत्तसं गम्यते, अनुपरष्व्यापि गृहेऽसखमिति साधा- 
रणासाधारणप्रमाणविरोधः, तस्य॒ बहि स्वं कल्पयति सवत्र च अर्थापत्तौ 
साधारणासाधारणप्रमाणविरोध एव॒ सामग्री । स एवानुपपत्तिरित्युच्यते ! 
तदविसेधापादनाय विषयान्तर एवैकस्य स्थापन, सा अर्थापत्तेः इति । तदसाघु 
ग्रमाणद्रयविरोधवचनस्य व्याहतत्वात् । यथोक्तं तार्ैकरक्षायाम्- 

८ प्रमाणहयविरोघ एव अनुपपत्तिरिति चेत् मैवं व्याहतं भाषिष्ठाः । 
्रमाणयोः सतोः विरोध एवातुपपनः । रृ्कोयं घटोऽयमिति वत्सहमावात् । 
विरुद्धयोश्च न प्रामाण्यं वस्तुने्रैरूप्यासंम्बेन रज्ञुसियं सर्पोऽयमितिवदन्यतरस्य 
प्रामाण्याभावादिति । धूमालुमानेऽपि एताद््यविरोधस्य वक्तु शक्यत्वात् ! 
धूमाद्रम्हिना भवितन्यम्, अजुपरन्धेश्च न भवितव्यमिति प्रमाणविसोधस्य वत- 
मानत्वात् । इत्यथोपत्तेः प्रथक्प्रामाण्यं नात्ति । 

तदुक्तं सुधायाम्- अनुपपद्यमानदद्यौनादुपपादके बुद्धिस्थापत्ति. । यथा 
जीवतोगृहामावददौनाद्रहिमौवलुद्धिः । तत्र जीवतो गृहयामावस्यानुपपद्यमानता 
नाम कि सर्वथाऽसंमव , किवा बहिभौवेन विनाऽनवस्थानम् । आये दहनदोत्य- 
मप्यनुमानामासात् ्रतीतं कि कमप्यर्थं न बोधयेत् ?। तव्प्रतीन्तिश्रातिरिति चत् । 
सवैथाऽसंमवतो गृहाभावस्यापि प्रतीति कथं न भ्रान्तिः । दहनदौत्यस्योपपादकं 
नास्तीति चेन । सवैथाप्यसभवतो गृहाभावस्यापि तदुपपत्ते । दितीये व्या्ति- 
रेव सेति व्याप्यदनान्यापकल्ुद्धिर्थापत्तिरतुमानमेव 1 प्रभाणद्यविसोधोचचप- 
पक्तिरिति चेन । प्रकृतोदाहरणे तदभावात् ! विरोधो हि तदास्या्यदि जीवर्ती- 
त्यस्य गृहेस्तीव्यथैः स्यात् । यदि वा गृहे नास्तीत्यस्य न जीवतीत्यथे. स्यात् । 
न च तदस्ति । स्वस्मिन्नेवान्यथामावदङरनात् । यो दहि मातापितृम्या सुरक्षित 
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न जात॒ गृहानिगेच्छति, सोल्यानपि तथा मन्यमानो जीवनग्रमाणस्य गृहे स्व- 
मेवार्थं प्रतिपद्यत इति । एव तर्हिं संदिष्ानोऽवतिष्ठेत; न तु बहिमीवं 
निश्चिनुयात् । अन्यथा प्रकरणसमेनापि किचिदवधघास्येत् । एतेनैतदपि निररतम् । 
यदाद अतुमानत्वपक्षे कि बहिभीवे जीवनमात्र खिद्सुतगृहामावमात्नम् । 
अथवा विशिष्टम् । न प्रथमद्वितीयौ । व्यभिचारात् । न तृतीय । विरुद्ध 
योविदिपणविेष्यभावाुपपत्तेः । अविरोधग्रतीतेश्च बहिमीवकल्पनोत्तर्काटी- 
नलेनतेरतसाश्रयापत्तेरिति । जीवनगृहयामावयोर्विंसेधस्यैवाभावात् । मावेवार्थापत्ते- 
रप्यनुपपत्तः । अतोऽविनामावव्डेनाप्रतीतिहेतुतवादर्थापत्तिरतुमानमेव । एतेन 
केवरुव्यतिरेकी परिदेपश्वाथपत्तिरेव नानुमानमित्यपि निरस्तम् । 

इति अर्थापत्तेः पथकृप्रामाण्यभङ्खः 

अथ अभावस्यापि क्लृप्तप्रमाणान्तभावसमथनम्- 

अथाभावस्य प्रत्यक्षादिषु यथायथमन्तभौवः ! तत्र तावदिह भूते घटो 
नास्ति प्रतीनिगन्द्रिसजन्या, अनन्यत्रोपक्षीणिन्द्रियव्यापारान्वयव्यतिरे कानुविधा- 
यित्वात् रूपादिनुद्धिवत् । अधिकरणग्रहणोपक्चीणामिन्धियामिति चेन । लगिद्धयिण 
घटादिग्रहणे म्रतियोगिस्मरतिमतोजन्धस्य डक्ायमावप्रतीतिप्रसद्खात् । प्रतियोगि- 
म्राहकेन्धियिणाधिकरणम्रतीतिस्पेक्षणीया इति चेत् न। व्वशद्धियग्राह्ये वायौ 
-चा्चुषरूपामावानवगमप्रसङ्गात् । अभावप्रतीतौ चाधिकरणग्रतीतिस्तपयोगान् 
तत्रेद्धियसुपक्षीयते । उपयोगे तन्तुनाशोत्तरकारं परम्रष्वसानिरूपणप्रसद्खात् । 
तस्य हि प्रतियोग्यधिकरणाधारतेन तन्तवाश्रयत्वात् तेषां च विनषटलात् । 
भवतु वा अधिकरणग्रहणावहयम्मावः । तथापि नेन्दियं तचोपक्षीयते, तदवान्तर 
व्यापास्त्वात्तस्य । नचैवं छिद्घज्ञानस्यापि इच्धियावान्तरन्यापारतप्रसङ्गः । याद्ध 
-यज्जनयित्वैव यज्जनयति, तत्र तस्य तदवान्तरव्यापारत्ात् । इद्धियस्य 
च ॒िद्लज्ञानमन्तरेणापि छिङ्ञिज्ञाने सामर्ध्योपटम्मात् । न च तुन्छलादिन्दिय- 
सन्निकर्पामावोऽमावस्य यथा ज्ञानेन विषयत्वेन सनिक्ण्यते तग्रेन्ियेणापि सनकः 

घोपिपत्तेः। न च तुच्छत्वमप्यभावस्य । अभावप्रतियोगित्वं हि तंच्छत्व, नाभावत्वम् । 
वत्व ष्ठप्रमाणवादिनास्प्यनुपल्ब्धेरज्ञाता या एव ज्ञानजनकल्वमास्थेयम् | 

अन्यथा तस्या अप्यमावरूपत्वेन अनुपल्ब्ध्यन्तरापेक्षायामनवस्थाप्रसद्गात् । ततश्च 
-अज्ञातकरणत्वात् रूपादिज्ञानवदेव अभावज्ञानस्येन्धियजन्यत्वं॑श्वध्यवसानम् । 
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सरधैत्र च वाह्यार्थेषु मावप्रमाणावष्टम्मेनैव मनसोऽपि ज्ञानहेतुत्वं टष्टमित्यभाव- 
ज्ञानेऽपि तथाल्मुपगग्यत इति अनुपरन्धिसहायत नोपपयते । किच मावज्ञान- 
जननसमथस्य छिङ्दाद्रादेस्तदमावज्ञानजननेऽपिसाम्यसुपर्ब्धमिति इद्धियस्यापि 
अभावग्रतियोगिनि घटादौ समथस्य तदमावज्ञानजननेऽपि सामध्यमनुमीयते । 
किच इद्दियदोषेण दूष्यमाणममावज्ञान तदेव आत्मनः करणीकरोति । कारणदो- 
घादेव कायैदोपाः प्रादुभेवन्ति । अन्यथा अतिप्रसन्चात् किच अधटं भूतर्मिति 
विरिष्ठज्ञानस्य इन्दियजन्यलावर्यम्भावात् विरोष्यारा इव विरेषणांदोऽपि तञ्जन्य- 
त्वमकामिनापि स्वीकरणीयम् । तरमात् प्रव्यक्षयोग्या्थानुपर्ब्धौ तदभावोऽपि 
ग्रत्यक्ष॒ 1 नन्वेवमनुपरुन्धि कारणं स्यादिति चेत्; हन्तैवमभावानुपरुन्धिरपि 
भावम्रहणकारणमापननमायुष्मताम् । मावोपरम्भेऽपि अभावानुपलम्भस्य नित्यं 
सनिधानादिति । तदेत्सव न्यायकुसुभाल्जखौ प्रपञ्चि तमाचर्यैः-- 

८८ प्रतिपत्तेयापरोष्ष्यादिन्द्ियस्यानुपक्षयात् । अज्ञातकरणत्वास्च भाववि- 
दाच चतस ॥ प्रतियोगिनि सामध्यीद्ग्यापारान्यवधानतः। अक्षाश्रयत्वादोषाणा- 
मिन्द्रियाणि विकल्पनात् अनयोः छोकयोस्ताव्प्थम् - 

नन्वधटं भूतठमिति विरिष्ट॒बुद्धाविन्दियप्राद्य लेऽप्यभावस्य विशिष्ट- 
बुद्धित्वाभावान्नास्ि इन्दियग्राद्यत्वम् 1 सवे वा केवर सौरभस्य चाद्षुषत्वग्रसङ्गः। 
तस्मात् पूर्वं केवय्प्रहणाय अनुपरुन्विराश्रयणीया 1 अन्यथा नागृहीतविदोषर्णे- 
तिन्यायात्विशिष्टे धीरेव नस्यात् । अनन्यनिरूप्यस्वभावाना दण्डकुण्डलादीनामिव 
विदोषणीमविष्यता पूर्वै कैवल्येन ग्रहणम् । विपयसम्बन्धिप्रतियोगिनिखूप्याणां तु 
ज्ञानसमवायामावाना निव्यसानिरूप्यस्वमावतया विरोषणविशेष्यले विकल्प- 

सामप्रीसमवधानवत एव इन्द्रियस्य सामर्ध्यावधारणान कैवल्ये निर्विकल्पकं 
ग्रहणयपिक्षा इति । न कुत्राऽपि अनुपरन्धिपैशाच्या- म्रवेशावकाराः । 

अमावप्रतिपत्तिः इन्दरियजन्या अपरोक्षात्, खूपादिप्रतिपत्तिवत् । परोक्षत्वे 
वा ॐद्धि कादिवदज्ञातकरणत्वाुपपात्तेः, भाववेदात्-मावप्रमाण परतन्त्रत्वात् 
इत्यथैः । प्रतियोगिनिषेध एव अभाव इत्यथैः । पूवैममावप्रहणिे आधेकरणग्रह- 
'णसयानुपयोगादिति पर्यहारि । इदानीमुपयोगमङ्गीकृत्य परिष्हियते अधिकरण- 
प्रहणस्यादान्तस्ब्यापरतेनान्पवधायकत्वादिति । अभावविपयेयस्य इन्द्रियदोषो- 
व्यतदैन्दियिकलत्वमित्यधैः । अधट भूतङमित्यभावविकत्पस्थेन्द्रियकलात् 
-विदोषणस्य अमावस्याप्यैन्रिपकत्वम् । 

[9 
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ननु गृहादिमात्रमतुभूय अन्यत्र गतवतः प्रतिय गिस्मरणे सति इन्द्रिय 
व्यापारमन्तरेणाप्यमावोऽचुमीयते । 

यथादु.-- 

¢ स्वरूपमात्रं टष्टवापि पश्चात् किचित् स्मस्नपि । 

तत्रान्यनास्तितां प्ृष्टस्तदैव प्रतिपद्यते ? | इति 

सव्यम् 1 न तत्र अमावः प्रत्यक्षः । किन्तु समरणयोग्यस्य रमरणाभावाद- 
नुमीयते । स्मरणाभावश्च मानसप्रव्यक्ष॒इति नानवस्था । अनयेव दिशा प्रात्- 
जाभावविक्ञानेपि ज्ञेयम् । कथमन्यथा प्रमाणान्तस्वादिनः सार्यतनसमयेभनुभूयमा- 
मानस्य गजादेः प्रातःकाटीनाभावविषयोञ्नुभवो जयेत । न हि तदानीं तस्य 
अचुपरन्धिरस्ति । प्रातःकारीनेव अनुवतेत इति चेत् न; तत्रापि दृदयत्वाभावेन 
योग्यातुपर्ष्येरमावात् स्मतंव्यस्य स्मरणामावस्तत्र अमावज्ञनि कारणमितिचेत् 
न तर्हिं ^“ अभावोऽपि प्रमाणामावो नास्तीव्यथस्येति माष्यमुन्मत्तग्ररपितमेव 
स्यात् अभावोऽपि अमावाख्यं प्रमाणमित्यथः । प्रमाणामावः प्रमित्यभावः 
इत्यथः । अमावाख्यं प्रमाणमिति रक्ष्यम् प्रामित्यभाव इति रक्षणम् । तस्यं 
म्रमेयमाह-नास्तीव्येतस्य अभ॑स् वेदान्तर्परिमाघाया ज्ञानकरणाजन्यामावानुभवा- 
साधारणकारणवमनुपवन्धिरूपप्रमाणरय रक्षणयुक्तम् । असुमानादिजन्याती- 
द्ियामावाचुमवहेतौ अुमानादौ अतिनव्याप्रिवारणाय अजन्यन्तेति पदम् । 
अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्यापिवारणाय असाधारणेति पदम् । अमाव- 
स्मृत्यसाधारणहैतसंस्कारे आतिव्याप्रिवारणाय अनुम्वेति विदेपणम् । नच 
अभावात्नमितिस्थकेऽपि अनुपट्ब्ध्यैव अभावो गृह्यता विरेप्रामावादिति वाच्यम् । 
धमीतुपरुग्धिसचेऽपि तदभावानिश्वयेन योग्यानुपरन्धेश्व अभावग्राहु कत्वात् । 

ननु केयं योग्याघुप्न्धिः ? कि योग्यरय प्रतियोगिनोऽ्तुपट्न्धिः ? उत 
योग्ये अधिकरणे प्रतियोग्यनुपर्न्धिः £ नायः; स्तम्भे पिराचादि भेदस्य 
अप्रत्यक्षत्वापत्ते । नान्व्यः । आत्मनि धम।धमावस्य प्रत्यक्षत्वापत्ते , इति चेन 
योग्या चासौ अतुपक्न्धिरिति कमधारयाश्रयणात् । अुपख्ब्धे' योग्यता च 
तर्वितप्रतियोगिसचभ्रसञ्जितप्रतियोगिक्रखम् । यरय अभावः गद्यते तस्य यः 
प्रतियोगी तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्वितेन प्रसन्ञितमापादनयोग्प प्रतियोग्यु- 
पटन्धि्वरूपं यस्य अघुपटम्मस्य त्वं तदपुपरुन्धियोग्यलम् । 
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क्ट्टपतेन्धियस्यैव अमावप्राहकलवं किमर्थं नाङ्गीक्रियते इति चेत्, नः 
तवद््रतियोग्यनुपर्न्धेरप्यभावम्रहहेतुवेन क्ट्प्तत्ेन कारणत्वमात्रस्य कल्पनात् । 

इन्द्रियस्य चामवेन सह॒ सनिकषीमावेन अभावग्रहाहितुलात् । इन्दियान्वय- 
व्यतिरेकयोः अधिकरणज्ञानाद्युपक्षीणतेन अन्यथासिद्धेः । ननु मूतर घटो नास्ति 
इत्या्यमावातुभवस्थटे मूतखारो प्रत्यक्षत्वसुभयसिद्धमिति तत्र दृत्तिनिगमनस्या- 
वद्यक्त्वन  भूतखावच्छिनचैतन्यवत् तनिष्ठधटाभावावच्छिनचैतन्यस्यापि 
ग्रमात्रमिनतया घटाभावस्य प्रत्यक्ततैव सिद्धान्तेपि इति चेत्, सत्यम् अमाव- 
प्रतीते ्रव्यक्षलेऽपि तत्करणस्य अनुपखन्धेर्मानान्तस्त्वात् । न हि फटीभूत- 
ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रव्यक्षप्रमाणतानियतत्वमस्ति; ˆ दरामस्त्वमासि " 
इद्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्य प्रव्यक्षत्वेऽपि तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणसिन- 
ग्रमाणल्वाम्युगमात् । ननु फल्वैजात्य विना कथं प्रमाणमेदः ? इति चत्, न; 
घृत्तिवैजात्यमात्रेण ग्रमाण्यवैजाव्योषपत्तेः । तथा च धटामावाकारवरात्तर्नन्दिय- 
जन्या इद्दियस्य विषयेण असननिकर्षाच , किन्तु घटानुपरुन्धिरूपमानान्तरजन्या 
इति भवत्यनुपरन्धेमांनान्तस्त्रमिति; तन अभावस्य तु त्रिष्वपि यथासंभवमन्त- 
मौवसंमवात् । तथाचोक्तं भासर्वज्ञेन अभावस्य तु त्रिष्वपि यथा सम्भव- 
मन्तभीवः | तथाहि-कौसवाद्यभावम्रतिपत्तिरागमादिति । आत्मादिषु रूपायमावप्रति- 
पत्तिरलुमानादिति । 

पदपश्चिकायाम्-- 
आद्मा रूपरहितो नियमेनाचाक्षुषम्रत्यक्षतात् वायुवत् गन्धरसरषहितो 

रूपराक्ष्तत्वाद्रायुवत् । स्पदारहितोऽस्मदादिमानसप्रतयक्षत्वात् सुखादिवत् । 
आकारा रूपरसगन्धद्यून्यं स्परीरहितत्वात् आत्मवत् इत्याच्र्यम् ।! भूतादिषु 
घटाद्यभावप्रतिपात्तिः प्रयक्षात् इन्दियन्यापारभावभावित्वादिवि । अन्यत्र 
तद्धावभावित्वं प्य॑वसितमिति चेत् 

पञश्चिकायाम् -- अन्यन्र-आधार मूतखादिग्रहणि । तथाचोक्तम् ““ गृहीत्वा 
स्तुसद्भावं स्मुत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञान जायतेऽक्लान- 

पेक्षया | परिहरति-न रूपादिष्विव बाधकाभावादिति । 
पञ्चिका- 

न हि रूपाधाश्रयम्रहणि प्वेन्द्रियन्यापारः पर्यवसितो न रूपादिष्विति 
युक्तम् । घ्राणन्यापारे सव्येन निगैन्धं कुसुममिति ज्ञानमुत्पद्यते । न च तन्न इन्दिय- 

१६ 
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व्यापासोऽन्यत्र पर्यवसित इति युक्ते वक्तुम्; द्रव्यस्य चाघ्वुषन्ञानविपथत्वात् 1 

सम्बन्धाभावो बाधक इति चेत्+ न; स्वपक्षपरपक्षयोरसिद्धत्वात् । स्वपक्षे 

८ मीमांसकपक्षे) रूपादिधिव अपरोक्षातुमवकायोलुमेयो योग्यताख्यः सम्बन्धः । 

यर्पक्षेऽपि संयुक्तविरोषणमावादिति । संयोगसमवायरहितस्य धैरेपणविदोष्य- 

मावालुपपत्तिरिति चेत्, न, विरिष्टपरत्ययेन तासिद्धेरिति । 

अनुपर्न्येः प्रामाण्य खण्डित गङ्ञेदोपाध्यायैः त्वचिन्तामणौ प्रत्यक्ष 

खण्डे-अत्रोच्यते इत्यादिना । 

अत्रोच्यते-- 

ग्रतियोगिग्राहकैन्ियेण आश्रयम्रहो न हेतु , प्रादुः नास्तिताग्रहे लन्वयेन 

व्यभिचारात् बाघ्वादौ च रूपा्यभावधीरिद्दियजन्यैव, नातुपरन्धिटिन्न जन्या 

अलुपट्ब्धेरक्ञानात् । अथाज्ञातैव रूपाद्युपटगभस्य अलुपलच्धिः रूपाचयुपरखछच्ध 

गृह्णति भूतठे घटामावभियेतिचत्, खन्मते उपरूम्मस्यातीद्धियलेन योग्यानुप- 

छन्ध्या उपटम्भामावस्य प्रहीतुमराक्यत्वात्»अनुपरुन्धिमात्रस्य अभावाग्राहकत्वात् । 

शटामावधीर्ञातकसणिका लिन्नायनुसन्धानं विना जायमानत्वादिति चेत् नः; 

वायादौ खूपायभावप्रतीतिरपि तथा । अथ रूपादिमत्तया ज्ञातत्वामावस्तदनुमित- 

रूपवत्तादुपरग्धिवी टिद्गानित चेत्, न; वाय्वादौ ज्ञातद्वामावस्यापि रूपायभाव- 

तुल्यतया प्रहीतुमराक्यतवात् 1 वाय्वादौ तस्य प्रत्यक्षले रूपायभावोऽपि तथास्तु । 

नापि कायवारन्यवहारामविन अतुपकन्धिनुमीयते, उपेक्ाज्ञान.ूवस्वभयोर्दशेनन 

व्यभिचारात् न च व्यवहासामावमात्रं लिङ्गं, कस्यचिदून्यवहाराभावस्य ञ्यभि- 

चारात्, सर्न्यवहासामावस्य प्रहीतुमरक्यत्वात् ! किञ्च घटवत्तया ज्ञातत्वाभावेन 

तदसुमितायुपर्ग्ध्या वा छिङ्गिन भूतत्रदावभावातुमितिरस्तु, किं मानान्तरेणा- 

लुपठब्ध्या । गृहमुपङभ्य निगेतशचत्रो यत्र वेनचित् पृष्टसतत्र मैत्र आसीदिति, 

स च क्षणे ष्याल्वा अुपच्ब्ध्या तत्र भैत्नाभावमवगम्याह-नास्तीनत्तन मत्र इति । 

सेयं प्रादनासिताधीरन स्यति", पुरा गेहेश्वुमूयमाने मैत्रास्मरणेन तदभावानचु- 

भवात् । एवच्च तत्रैव इन्द्ियव्यापारं विनैव अनुपरग्ध्या अमावानुमबादन्यत्रापि 

सैव हेतः, क्कघत्वात्् । तदा “ स्वरूपमात्रं वृष्टं हि वे्माश्र्थे स्मरश्नयो । 

तत्रान्येनास्तितां पृष्टस्तदैव प्रतिपद्यते ” इति | मैवम् । प्रादनास्तितायां हि 

न तावदङ्ञातासुपरन्धिः ! भूतञे घटामावस्येबाऽमावग्राहिकाः; तदानीं मेषस्य विग्र 

कु्टलेन योश्यादुपटन्धेरमावात् । "नापि ज्ञातता, अनवस्थाप्रसङ्गात् । अलुपरम्भ- 

जित तो 
[0 १५५४ 
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रप्यभावरूपतया अनुपर्ब्ध्यन्तरेण ग्राह्यव्वात् । उपठम्मस्यानुपकन्धिरज्ञातैव 
स्वरूपसती भैत्रानुपन्धि गृह्णाति इति चेत् त्वन्नये उपरम्भस्य अतीन्धियत्मेन 
तदभावस्य योग्यानुपट्ब्ध्यग्राह्यत्वात् । अथ गेहरय योग्यमत्रवन्तया स्मरणाहंस्य 
स्मरणामावस्तत्र अज्ञात एव गहै भेत्रायावप्राहक इति चेत्र, नः; स्वरूपसतः 

स्मरणाभावस्य प्राहकले तस्िन् सति अमावसंङयविप्ययामावप्रसङ्कात् । मवति 
चच कदाचित् तत्र आसीदिति विपर्य्ययः, तत्रासीन्वेति संरायश्च । अथ दोषा- 
त्संङायविपथयौ । न चासाधारणं प्रमाकरणं दूषयन्तः एव दोषाः सकशयादिहैतबो 
भवन्ति । न चात्र रर्ससिद्धस्य योग्यास्मरणरय किच्धिदूषरितिमितिवाच्यम् । दोष- 

साहित्यमेव हि करणाना दुष्टता । न हि दूरत्वादेना चक्षषः किञ्चिदपाक्रोयते, 
किन्तु मण्यदिदाह इव स्वरूपसतामेव प्रतिबन्धकल्वमिति चेत्, न; अज्ञाता, 
योग्यास्मरणात् तच्राभावधीरित्यसिद्धेः । किन्तु मनसा ज्ञातायोग्यास्मरणाङ्धङ्गात् 
प्रमाणलेन क्लप्तात् तत्रामाव ्रतीद्युपपत्तौ नानुप्न्धिः प्रमाणान्तर कल्प्यते ! 
योग्यस्मस्परणामावो न मनोग्राह्यः; प्रत्यासव्यमावात् । ज्ञानस्य अयोग्य्वद्रेति 
चेत्, न; वाच्वादौ रूपाद्यमावप्रतीतिरलेद्धिकववेनन्द्ियानु विधानेन न तज्जन्यत्वे 
सिद्धे इन्दियसवबद्धविङेषणताया- प्रव्यासत्तिलकल्पनात् । तज्ज्ञाने प्रद्यक्षं, 
जानामीत्यनुभवस्य शिद्लाघजन्यत्वात् । न च ज्ञातता ङ्खम् निसक्ततवात् । 

तवापि कथममवि संदायविप्ययाविति चेत्, न; खिङ्गसंरायविपययाम्यां 
देद्धिकसंदायविपय॑यददोनात् । यदा तु सुनिपणेन एकङ्ञानविषय्रतायोग्यस्य 
भेत्रस्य अनुभवे सति स्मरणाहंस्य अस्मरणमवधार्यते, तदा अनुमितिः प्राप्ता । 
अत एव अस्मरणमात्रस्य व्यमिचारमुपरम्य तदुपेक्ष्य विशिष्टास्मरणं ज्ञातुकामस्य 
प्रणिधानसुपयुज्यते । अन्यथा ध्यानमनुपपन्म् । स्वरूपसत एव॒ अस्मरणस्य 
अमावग्राहकत्वात् । तस्मादोग्यास्मरणं रिङ्घं त्ेनोपयुञ्यते । प्रयोगस्तु-तद् गेहं 
तदा मत्राभाववत् तत्ुल्यपरिमाणदियोगितया स्मरणेऽपि तदहत्तया अस्मभमाणः- 
त्वात्. । यदेवं तदेवम् । यथा धटामाववम्दूतरपमिति । अतः साधूक्तं जयतीर्भ- 
श्रीमचरणैः पद्धतौ । ^ तत्रेदानी कौखादच्यभावौ भारताद्यादवगम्यते ! देवदत्तस्य 
चष्चुरा्यमावो शूपादददनलिङ्गगम्यः । सुखायमावप्रमितिस्त॒॒साक्षिप्रत्यक्षेणैव । 
युरोढृत्तिघटाद्यमाव्प्रमितिस्तु ज्ञटिति जायमाना ग्रत्यक्षफख्मेव 4 .न स्वनुधरभ्य- 
मान्नजन्या । अपसेक्षन्ञानव्ात् । अतुपख्न्धिस्त्ववर्जनीयस्न्निधिरव 4 यत्र 
त्मन्धकारे हस्तप्रक्षारणादिरूपप्रसमर्योन घटाश्राव प्रतिति, म तदा अन्परंश्िः १ ८1 (3 1 
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करणम् । किन्तु लिङ्गतेनैव । अत्र घै नास्ति योग्यत्वे सत्यनुपकम्यमानल्रा- 
दिति । एवं प्रातमैजा्यमावज्ञानमनुपरन्धिलिङ्गजन्यम् । अभावस्येन्द्रियसन्निकषौ- 
नुपपत्तिरिति चेन; भाववद्मावस्यापि इन्धियसनिकर्मा बाधकामावात् ? इति । 
तर्कताण्डवे च- 

“'अनूपलरन्धेरभवप्रहजनकत्वं नास्तिःव्यभिचारात् अन्यथासिद्धेश्च । तथा हिः 
विनस्यदवस्थघटे कपाङे घटोस्तीति चाक्षुषसाक्षात्कारे तदुत्तरक्षणे घधटणष्वंसे 
अनन्तस्मेव चक्षुषा घटष्वससाक्षात्कारस्य जायमानतेन व्यतिरेकल्याभित्चारः । 
घ्वंससाक्षात्का सोद्पत्तिक्षणाग्यवहितपूवेक्षणे ध्व॑सोत्पत्तिक्षणरूपे उक्तरूपघटसाक्षा- 
त्कारस्य स्थित्या तदमावरूपानुपर्च्धेरभावात्। आवर्यकेनेच्ियेण अन्यथासिद्धेश्च । 
अन्यथा अमावग्रहे भावानुपरूग्धिसिव अभावानुपटन्धिरपि मावप्रहहेतुः स्यात् । 
तस्यास्तत्र अन्यथासिद्धव प्रकृताया अपि तथात्वमिति । यदुक्तं न्यायचाद्धेकायाम् 
८४ विमता रूपामावग्रतीति. इद्धियकरणिका अन्यत्र अनुपक्षीणेद्धियन्यापारन्- 
विधायित्वात् रूपप्रतीतिवत् । तन; अधिकरणग्रहणि तस्य उपक्तषीणत्वात् ?› इतिं 

तदसत् । तथा सति अन्धस्यापि स्वगिन्दियोपनीते घटादौ रूपविरोषाभाव- 
प्रवीतिप्रसङ्गात् । नन् प्रतियेगिम्राहकेन्धियगृहदीते अधिकरणे, अनुपरुन्धिः 
ग्रमाणमिति चेन; वायौ तगिन्धियोपनीते रूपामावप्रतीत्यन्दयग्रसद्वात्र, वाता- 
यनविवरविसारितकरपसग्ष्टेप्यधिकरणे तदुपरम्भग्रसङ्घाच्च । 

यदप्युक्तं तन्नैव “ यचिदं गदितम्-वायौ त्वगिन्दियोपनीत इत्यादि तद्- 
सत्; योग्यानुपलन्धे रूपाभावप्रतीतेः ? इति तन्न; अन्धस्यापि स्वगिन्धियोपनीते 
धटे रूपामावम्रतीतिग्रसङ्गात् । यदप्युक्तं ततैव ५ करपराग्रष्टे च न रूपामावप्रतीतिः 
भअधिकरणचक्चुस्सनिकषैरक्षणयोम्यताभावात् ?” इति तदपि न; तद्धीत्या चश्चुषः 
अधिकरणग्रहणमात्रे उपक्षीणत्वात्) । इद्धियान्तरेण गृहीते च अधिकरणे 
अधिकरणचक्षुस्सननिकर्षस्य अनावश्यकत्वात् । यथा्तं - 

८५ गृहीत्वा वस्तुसद् भावं स्मुत्वा च प्रतियोगिन् । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्नानपेक्षया ।| 1 ^* अक्षानपेक्षया जायते 

इत्यस्य ““बाह्यन्धियानपेक्ष्यनुपरुन्धिसापेक्षमनोजन्यत्रमित्य्थः ”१ इति न्यायप्रकाशि- 
कायां व्याख्यातम् । 

„ अन्यच्च हद्धियम्ः अमावप्रमाकरणम्, तद्विप्ययकरणत्वात्, यत् 
खद्विपथैप्रकरणम् तत्. तद्परमाकरणम् । यथा रूपप्रमायां चक्षुः । न चासिद्धो हेतुः 
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तथाहि-अस्ति तावद्वियमान एव वस्तुनि विपय॑यात्मकौऽभावप्रत्यय । स यस्मिन् 

दुष्टे सति मवति तदेवादुष्टं समीचीनामावज्ञानकारणं मवितुं युक्तम् । तस्मादिन्दि- 

यदोषदिव अभावविपर्थय इति इन्द्रियस्य अमावप्रमाकरणत्व वक्तव्यम् । 

यततक्तं न्यायचन्दिकायाम् ^“ यदपि तद्विपययकारणत्वादिति; तदन्यथा- 

सिद्धम् । विषयतदधीनेतरेन्दियादिकारणसाकल्यरक्षणयोग्यपदाथपक्षनिकषिप्त- 
-त्वादिन्दियदिः, तदोषे योग्यतैव दु्टेति तद्विरिष्टाज्पठ्न्धेरेवाभावविपयेयः, न तु 

तस्य॒दुष्टेन्द्रियमात्रनिवन्धनत्वम् ? इति तन; दुषटेन्दरियमात्रानिवन्धनत्वम- 
मावविपेयस्य वक्तव्यम् राघवात् इन्दियदोषेणैव निवहे कुतः कारणसामग्न्याः 
दुष्टत्वारोपः । तस्करस्य अपरधि कुतो मस्करिणो मारणम् । कुतो वा ङारीरैक- 
देशस्य करदमदूषितत्वे समग्रस्य शरीरस्य तद्षितत्वकथनम् 1 अलुपकश्वाभरपेक्ष- 

दुषटेन्धियस्य तद्धेत॒ते गृह्यमाण एव क्तीदमंशादौ तदमावश्नमो मभबेदित्यापादनम- 
साघु, अनुपख्न्ये सह कारित्वस्य अद्कीकारात् दुष्टेन्दियसहकारिण्या 
असुपर्ग्धे दुष्टतवाङ्गीकारे आखोकसहक्रतेमेव दुषटेन्धिय रजतश्रमजनकमिति 
आलोकस्यापि दुष्टत्वन्यवहार. प्राज्ञाना स्यात् । 

अपरे च अधरं भूतख्मिति विरिष्टधियः अकक्यमिन्धियकरणकत्त्रं चा 
स्वीकार्य, सप्रमं प्रमाणं वा आस्थेयम् । यथा इन्द्रियस्य विरेष्यमात्रोपक्षीणत्वात् 
अकरणत्वमुच्यते, तथा अनुपङ्न्धेरपि वा विदेषणमात्रोपक्षीणत्वात् अकारणलवं 
स्वीकर्तव्यं स्यात्, न्द्रियस्य अमावग्रमाकारणव्वं वा॒स्वीकतेन्यं स्यात् । 
सप्तमं प्रमाणं वा गवेषणीयं स्यात् 

अत्रोक्तं न्यायचन्दिकायाम्-मेदिनीते करश्चो नास्तीति वेदनं नाक्षा- 
दुत्प्ते, अक्षस्य संसृवेदनेत्पादकत्वनियमात् ; कट्डानास्तित्वस्य अक्षेण 
असंसर्गात् इति तन; सयोगदिससगौणामभविऽपि विहोष्यविरोषणमावसंसर्गस्य 
जागरूकत्वात् । ननु विरोष्यविरेषणभावमात्रेण इन्दिज्ञानजनने चष्वुस्संयुक्त- 
कट्दाविदोषणस्य रसादेरपि चाक्षुषत्वं स्यात् इति चेन, कठ्दानासितं योग्य- 
स्वात् गृह्यते, न रसादि, अयोग्यत्वात् । ननु केयं योग्यता नाम-स्वरूपं वा, 
-सहकारिसाकल्यं वा तदतिरिक्तं वा । नाचः रसददेरपि तुल्यस्रात् । नन्त्ः9 
स्वरूपसहकारिसाकल्यातिपिक्तयोग्यतायास्त्वयाऽनन्गीकारात् इति चेन; चष्षु- 
स्तयुक्तफकुसमवेतरसस्य चाघ्चुषत्रे आपादिते याद्दायोग्यताभावात् रसस्य 
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अचाष्चुषलं समध्यैते, तहूपेव योग्यता इति गृहाण । अथवा चा्षुषत्वाषच्छिन्नं 
ग्रति मह््व-जातिल-रूपत्व-रूपव्छेव्यादीनामन्यतमत् प्रयोजकम्-तस्यैव योग्य 
ताक्ूपलवं स्वीक्रयते । 

यत्तु न्यायचद्धिकायाम् इच्छियममावज्ञानकारणम्+अभावप्रतियोगिसामथ्याीदिति 
-अनुमानदूषपाय तत्सामर्थ्यं तद्धजनकल्वं वा तद्धीकारणसाकल्यवत््वं वा तदति- 
र्क्तितीनद्धिययोग्यता वा १ नाग्रिमः, तद्धीजनकल्वात्, तदभावधीजनकल्वमितिन्या- 
घातात् । न हि यद्यस्य भावं यदा बोधयति, तत्तदा तदभावबोघधकम्, अतिप्रसङ्कात् । 
अतएव न द्वितीयः। न तृतीयः । सिद्धान्तविरोघात्् । ““योतिष्टोमेन स्वगकामो 
यजेत ?› इति वाक्येन यागस्वशसम्बन्धवोधकेन तदभावग्रमाऽजनकेन व्यभिचाराच्च 
इत्युक्त, तन्न; इद्धियम् अमापविप्रयकप्रत्यक्षप्रमाजनक्रम् स्स्प्रतिसोगिविप्रयक्रं 
प्रतयक्षम्रहजनकतावच्छेकधमेवलात. इति खदु अनुमानशारीरं क्रियते इति न 
कोऽपि ष्ुदरोपद्रव. । भिनसमयावच्छेदेन प्रतियोगिप्राहकतावच्छेदकधम॑राटिनो- 
ऽपिं अभावप्रमाजनकत्वं॑संमवत्येव । ज्यो तिष्टोमेनेति वेदवाक्ये अन्यभिचारः 
स्पष्ट एव । हेतोरभावात् । 

यदुक्तं न्यायचद्धिकायाम् ¢ ( इद्िसरय ) अभावज्ञान प्रवल्यव्यवहित- 
पूैकार्माविवतमसिद्धम्, विपयतदितरकारणसाकल्यलक्षणयोग्यद्येन व्यवधानात् 
भावान्धकारसाद्धन्ते अन्तरेण अधिकरणग्रहणमन्धकाराध्यक्षणात्, अधिकरण- 
ग्रहणस्य “ धरातङे जख्धरो नारित ? इति प्रतिप्रेधे करणन्यापस्त्वायोगाचः इति, 
तन्न; विषयतदितरकास्णसाक्ल्ये इद्धेयमन्तभूतं न वा । यदि अन्तर्भूतम्, सिद्धं 
तर्हिं तस्य अव्यवहितपूर्वकाल्मावितम् । यदि नान्तभूतमसिद्धं तर्हिं साकल्यम् 1 
करि च दण्डस्यापि धटकारणलवं न स्याच्; तरयापि स्वेतरकारणसामण्नया व्यव- 
धानात् । किच अधिकर्णग्रहणस्य करणावान्तरभ्यापास्त्वात् न तेनं व्यवधानेऽपि 
दोषः । न हि व्यापारिणः व्यापारेण व्यवधानदोप्राय ननु मावान्धकारयाद्धान्ते 
अन्तरेण अधिकरणम्रहणमन्धकासध्यक्षणात् अधिकरणप्रहणस्य अवान्तरव्यापास्त्वं 
नास्तीति चेन; अन्धकारस्याऽपि साक्ष्युपनीते देरारूपाधिकरणे अध्यक्षीक्रियः 
माणत्वात् । अत्र अन्धकारः, नात्र अन्धकारः इति अधिकर्णल्वेन दैशाबगाष्िनी 
एव प्रतीतिरुत्पयते । देदारूपाधिकरणविनिमेकिण केवलं ‹ अन्धकारः ? इति- 
शरतीतिरेब अभावात् । नतु भवतु अन्धकारप्रतीतिः देरारूपाधिकरणविषयिणीभ 
त्तथा च तत्राप्यस्य अधिकरणग्रहणानन्तरमन्धकाराध्यक्षणम् तथापि ‹ धरत 
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जख्धरो नात्ति ? इति प्रतिषेधे अधिकरणप्रहणस्य करणन्यापास्खं नास्तीति 
चेन; तत्रापि अधिकरणप्रहणामवि अधिकरणत्वेन धरातलस्य प्रतिभासायोगात् । 
ग्रतिषेधप्रतीव्यमिरापक्वाक्यघटकधरातटे -ईति सप्तम्यन्तपदेन अभिरप्यमान- 
प्रतीतिविषयविषयकेण मान्यम् इति नियमस्य केनापि अपरूपितुमदक्यलाच । 

अघटं भरतरूमिति विरिष्टधियः इन्दियजत्वामवे सप्तमप्रमाणत्वापत्तेः 
परिहारः न्यायचन्द्रिकायामेवं करतः । तथाहि ““ यत्पुनरुदितम् विशिष्टघीः 
अवदय क्षिन्धियकरणिका आस्थेया, प्रमाणान्तरं वा सप्तमम् इति तदसारम् । 
सुरमि चन्दनामव्याद्िविशिष्टप्रत्ययेऽपि समानत्वात् । त्वगिन्दियस्य चक्षुषश्च 
नचन्दनमात्रोपक्षीणवत्वात् ध्यणस्य गन्धमात्रोपश्चीणलात्। गन्धज्ञानसदक्रतव्वास्चक्षुषः 
सुरमि चन्दनमिति विदिष्प्रवत्यय इति चेत्, अधिकरणोपर्खन्धिसहायानुपर्च्ध्या 
अघटं भूतकमिति विरिष्टधीरत्रापि स्यात् 2” इति तदचारु । सुसभिश्वन्दनखण्डः 
इत्यत्र ध्यणेद्धियजन्यसौरभज्ञानसहकरत खगिच्ियं चक्चरिच्िय वा विरिष्टधियै 
जनयति विरेषणङ्ञानसहरृतस्य विशेष्यग्राहक्य यि रिष्यीजनकत्वस्य बहु 
ट्पुपक्छम्मात् । अधट भतद्मिव्यत्र चञ्चुरिन्धयजन्यप्ततन्भेपक ब्यसहकृता 
अनुपटन्धिः अघटं भ्तलमिति भिशि्टधिय जनयतीति उफे विरोष्यज्ञानसह- 
करता विशेष्रणप्राहिका विरिष्टधिर्यं जनयतीति आपतितम्, तञ्च अनुमव- 
विरुद्धम् । 

यत् पुनरुक्त- ““ िचाधष्टं भूतरुमिति विरिष्बुद्धेः पूवमेव विकेषणस्य 
अमावस्य ग्रहण वाच्यम् । विशोपणग्रहणका्यत्वाहिरिष्टबुद्धेः । न च विरि 
सामर््यमस्तीति विरेपणेषरन्द्रियसामर््यम् । केवठसौस्मेऽपि चक्षरसाम्यप्रसङ्गात्। 
तस्मादभावाद्मनो विदेषणस्य ग्रहणाय षष्ठं प्रमाणमास्थेयमिति;? तन; 
अधिकरणविनिमेकिण अमावज्ञानासंमवात्। भूतक्वटमावयोरपि एकदैव 
ज्ञानोदयात् । विदोषणज्ञानस्य विरिष्ट्ुद्धिं प्रति कारणव्वनियमस्य अप्रामाणिक 
त्वात् “ तुष्यतु ? न्यायेन अङ्खीक्रतेऽपि प्रामाणिक्रते तस्य प्रकते प्रसरासंभवाच्च । 
ननु एतल्नन्मनि प्राथमिकं गौरिति प्रयक्षं जन्याविशेषणज्ञानजन्यम्, जन्याविशिष्ट- 
ज्ञानलादनुमितिवत्् इति अनुमानं मानम् । न च तत्र विदेषणज्ञानस्थति- 
रूपम् । एतजन्मनि तस्य गोत्वरय अनतुमवात् । न चाद्यस्तनपानादाविव अत्र 
अदष्टमेव जन्मान्तसीयसंस्कारोद्रोघकम् । तद्दनन्यगतिकत्वाभावात् । अन्यथा 
अतिप्रसङ्गात् । तद्वदेव सन्निकर्षऽपि प्रथमं गोत्वस्मृ्यापाताच्च । गोत्वसन्निक- 
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स्याप्यपिक्षायां तु सन्निकर्षात् गोत्वालुमब एवोचितः । तस्यानुभवे एव 
हेतुत्वस्य पततात् । स्मृतिसमग्रीतोद्ुभवसामण्न्या; बख्व्वात् । अन्यथा 
जन्मान्तारचुभूतानाम एतलन्मनि इन्द्रियसनिकृष्टानां, नित्यानां वैदिकानां 
च अ्थीनां स्परृतिरेव स्यान त्वनुमवः। न च गोतरूपविदोषणालुभवः 
सविकल्पकः । तथाव विरोषणज्ञानजन्यत्वावदयभवेन अनवस्थानात् 1 

तसमादथीनिर्विकल्पकसिद्धः । न चाप्रयोजको देतुः । अलुमितिराब्द 
ज्ञानादौ हि साध्यप्रसिद्धिपदा्थीपस्थित्यादिहतुः । साध्यादीनि च विरोषणानि । 
एवं च यद्विदोषयोः कार्यकारणमावः असति बाधके तत्सामान्ययोरपीति न्यायेन 
साध्यप्रसिद्धयदे्जन्यविरिष्ठज्ञानसामान्ये जन्यविदयषणज्ञानलेन दहेतुत्रसिद्धिरिति 
तन; अनुमित्यादौ साध्यप्रसिद्धयादरेव अहेतुत्वेन यद्धिरोषयोसिति न्यायानवका- 
दरात् । न हि व्याप्व्यादिज्ञाने सति तद्िटम्बेन अनुमित्यादिविखम्बः ( “ असिद्ध- 

साधने दोषः को व्याप्तियेदि विद्यते । 7? इत्यनुव्याख्यानोक्तेः । न च व्यासप्यादि 
धीरेव तेन विना नेति वाच्यम् एवं हि तस्य हेतहेतुतेन अन्यथासिद्धलान्ना- 
नुमित्यादिहेत॒ता । 

अस्तु वा साध्यप्रसिद्धयादिरनु मित्यादिहेतः वहिनमानित्यादिज्ञानं प्रति- 

वहन्यादिज्ञानस्य न विदेषणज्ञान तेनैव कारणता । द्रन्यल्लादिना वदहिनज्ञानेऽपि 
तदभावात् नापि विहेषणतावच्छेकम्रकारकाेरोष्णज्ञानल्वेन । तेन निर्वि- 

कल्पकासिद्धेः गौरवास्च । रविं विरोषणतावच्छेदकम्रकारकज्ञानत्वेन । तथा 

च न निर्विकल्पकसिद्धि. । 

नु पूर्वमज्ञातस्य विरोषणस्य भानायोग. इति चेन नेय्याधिकानां-मते 
घटामावद्भूतरूमिति ज्ञाने अभावरूपविरेषणस्य संयुक्ताविमौ सम्वेताविमा- 
वित्यादिज्ञाने च संयोगसमयायादिरूपस्य विदेषणस्य; अनुन्यवसयि 
व्यवसायगतस्य रजतत्वप्रकारकत्वरूपस्य विरेषणस्य, अभावज्ञान ग्रतियोगिल्ादि- 
रूपस्य विरोषणस्य न्व पूर्वमक्ञातस्यैव भानमिति स्वीकृतत्वात्तत्र व्यभिचारः । 
भूतङे अमाव इत्यमावादिविरोष्यकक्ञानानन्तरमेव भूतख्मभाववदित्यभावविदेषणक- 
ज्ञानमितिकल्पने लन्योन्याश्रयः । एतत्कल्पनस्य विदिष्टज्ञानविहषणक्षानयोः 
कार्यकारणमावसिद्धयधीनत्वात् । उक्तेन व्यमिचरिणैव विशिष्टज्ञानं सम्बन्ध- 
विषयकम्; सम्बन्धन्ञाने च सम्बन्धज्ञानं हेतुः; सम्बन्धि च विहेषणमिति 
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निरस्तम् । सम्बन्धिनोर्यगपदिन्द्रियसन्निकर्ष तयोरसंसर्गाप्रहे च ताभ्यां स्है- 
ईन्नियसनिकरष्टसम्बन्धस्यापि धीरिल्युक्तत्वाचच ! 

तदेतत्सवंममिसन्धायैव अछव्याख्यान च्यास्यातं न्याय्ुधाकारै' तथा दहि 

घटादिप्रव्यक्षयोग्या्थप्रतियोगेकामावप्रतीतिसाधनं प्रमाणममावः । तचा- 
वुपर्न्धिरक्षणं टिङ्खमेवेत्यमावोऽपि नानुमानाद्धियते । अतो युक्तं त्रीण्येव प्रमा- 
णानीति । तद्किममावो नियमेनासुमानान्तर्गत इत्यत आह । क्वचिदिति 1 
कदाचेद्धयायभावग्राहकं प्रत्यक्षमपि भवति । क्षै तर्हि मरव्यक्षयोग्यार्थाना स्वै- 
भामप्यमाव. प्रमाणद्रयवेच इत्यत आह । सुखादेरिति । चस्वर्थः ! सुखादे- 
रन्तरस्य साक्षिषिस्यामावस्तु नियमेन साक्षिप्र्यक्षिणैव ग्राह्य हत्यर्थः । यद्राऽ 
भाव इति प्रमाणमेवोच्यते । तस्य घुखदेरिति परंपरया संबन्धः । नियमेन प्रत्यक्षा- 
न्तगन इति संवन्धः । अनेन बाह्याना प्रत्यक्षयोग्यानां घटादीनाममाव- म्रव्यक्षा- 
नुमानवेद्य इत्युक्तम् 1 तदयुक्तम् । ए कस्यैव ज्ञानस्य स्वतन्त्रकारणद्यजन्यत्वानु- 
पपत्तेः । परस्परविरुद्धपरोक्षाप योक्त वटक्षणाकारदयग्रापश्वेव्यत॒ उक्तम् 
क्वचिदिति ! तथाप्युपपत्तिरेव । प्रत्यक्ष प्रा्यर्थश्लुमानानवकाद्यादित्यत आह । 
अन्यत्रेति । सुखदेरन्यत्र घटादौ प्रतियोगिनि सति योऽभावोऽभावप्रमाणं ्ाडति 
प्राप्नोति तद्प्व्यक्षम् । यच्च॒ विम्बेन जायते तदचुमानभेति । एतदुक्तं भबति । 
घटा्यमावप्राहकं योग्यानुपरुन्धिरूपं प्रमाणं प्रथगेवेति मीमांसकाः 1 अनुपरभ्ि- 
टिङ्गकमलुमानमेव तदिति सौगताः ! तदुभयमप्यनुपपन्नम् । प्रतियोगिस्मरणवतः 
पुरोवर्तिनि मू तले घय ( च ) भावस्य प्रत्यक्षेणवावगम्यमानत्वात्त् । ईइंदियान्वय- 
च्यतिरेकालुविधा यिनोऽमावप्रत्ययस्यप्रव्यक्षफर्लवानुपपत्तेः । अपयोक्षाकारस्याु- 
भवसिद्धत्वात् । बाधकामावाच्चान्यत्रोपक्षय क ल्पनानुपपत्तेः । अन्यथारूपादि- 
ज्ञानेपि प्रमाणान्तरक्ल्पनग्रसङ्गात् । लिङ्गदरीनन्याप्तिस्मरणादिविटम्बेन विना- 
डिति जायमानस्यानुमानफरत्वावुपपत्ते.टिद्लस्य ज्ञातस्यैव कारणत्वादनुपट्ब्धे- 
रपि अभावत्वेनानुपरन्ध्यन्तरपेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गाच । ननु च प्रातश्चल्लारादौ 
ग्रतियोगिस्मरणाभावेन गजा भावमनतुभूय देदान्तरं गतो गजस्मरतिमा- 
नप्रातश्चत्वरे गजो नासीदिति प्रतिपश्चते । न तत्र प्रव्यक्षस्यावकाश्च इति अनुपल- 
न्धिरक्षणं प्रथक् प्रमाणं तत्राङ्गी कामिति । मेवम् । तत्रामावस्याप्रवयक्षत्वेऽप्युप- 
खन्धिटिङ्गकानुमाननरेद्यताम्युपगमात् । अ तुपटब्धेश्च स्मरणाभावाश्क्गारुमेयत्वात् । 
अत एवः तत्र क्षणं ध्यात्वा नासीच्चत्वरे गज इति प्रतिपघते । स्मरणामाबोऽ्य- 
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` मुप्ररन्ध्यान्तरालुमेय इत्यनवरथेव्यपि नासि । साक्षिम्राद्याणां बुद्धिष्वखादीनाम- 
भावस्य नियमेन साक्षिग्रत्यक्षवेयत्वादिति । अत अमात्रस्य प्रथक् प्रामाण्यं नासि । 

इति अभावप्रामण्यवादभङ्गः। 

अद्र तिनां जगन्मिथ्यात्ववादभङ्गः । 

तैसैवौदिभिमौनाधीनामेयसिद्धिस्त्यज्गीक्रतखात् स्वस्वसिद्धान्तेषु प्रामा- 
णिकलामिमानो युज्यते । अदैतिनस्तु प्रामाणिकतमं श्रुतिस्म्रतीतिहासपुरणादिषु 
सप्रपञ्चं वर्णितं योगिप्रव्यक्षचयवबाधितप्रमाणैः निरन्तरं प्रमितमर्थकरियासम्थनम- 
न्तानवधिककल्याणगुणोसद्धं सटयायष्टकतत्वोपेतं परसमात्स्वरूमपल्पन्ति । 
तथा तादडमहिमोपेतेन स्गवता जीगाना विमोचनाय प्रतिकरल सृज्यमानं महदह- 
कारादिकैः ब्रह्माण्टं तदन्तम॑तगद्ीम्हीधरादिक् मिथ्येति जल्पन्ति । रमायण- 
महाभारतादिभ्न्थैः प्रतिपादित सभक्तष्णादीना ोकोत्तरं चरितं निवृत्तत्त्यक्त- 
सर्वस्मैरपि अव्यादरेण अनवरतं गीयमानं सथैमपि मरपेव्यभ्युपगच्छन्ति । एवमेव 
वहूवित्तव्ययायासददिसाधनसम्मारसपाद्यक्मभकलापरय, ज्ञानादिसाधनरय) रवगौप- 
वर्गृफर्नातस्य, पापकर्मफटीभूतस्य नानाविधनरकादिदुःखभोगरय च परमाधै- 
सत्यत्वामावं समधैयन्ति । द्ुखिपासानिवदैनसमर्थं ॒प्रव्यक्षादिश्रमाणध्रमितं 
घ्ुचिपसानिव्रच्य प्रत्यहं प्रतिक्षण यावन्मीवमुपथुज्यमानमनैदकादिकमयेजातं नैव 
जातमिति मन्यन्ते । तस्मतिपादकथ्रमाणानि अपि अतखावेदकलखात् अग्रमाणानि 
इति उररीकुर्वन्ति । कलठतवभोक्तृलसचखदिसकचख्षर्म विकर तत एव॒ अर्भकरिया- 
सामध्य॑दयन्यं॑वेदादिप्रमाणेन कदापि कथमप्यवेचय यत् तदेव किक पारमाधिकं 
चस्तुतच्वमिति हि मायावादिनामदुधोष । तदेतसर्वभुन्मत्तप्रलपसहेदरभेति 
रपष्ठं ज्ञायते । ननु सत्तात्रै विध्यवादिनस्तरय मते व्यावहारिकी सत्ता प्रपञ्चे 
असत्येव; पारमार्धकी पह्मण्येव शुक्त्याद) तु प्रातिमासिक्ी । अतो नोक्तदोष 
इति चेत-सत्तत्रैविष्ये अङ्खीकृतेऽपि दोषतादषस्थ्यात् | तथाहि-ग्यावहारकप्राति- 
मासिकराब्दाम्धा व्यवहासादिविषयत्वमात्रमुच्यते अन्यदा । अये व्यावहारिकत्व- 
ममिधेयत्वरूपकं स्यात् । तच्च कैवढान्धयित्वाव अद्धितीयादि्यवहारबिष्रये 
चिन्मत्रे, ुक्तिरूप्येप्यस्ति । द्वितीये प्रतिभास्तविष्रयल्वं नाम ज्ञेयल्रानोन्यत् । 
तदपि केवल्छन्वयित्वात् सवत्र वतेते इति ब्रथा विभागकल्पनम् । ननु अवाध्यतवं 
पारमाथकेत्वं तत् ब्रह्मण्येव, बाध्यत्वं व्याबहारिकलं तच्च प्रपश्चे वैते इति चेन 
॥ । 
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बाध्यत्वं त्रैकाल्िकनिषेधम्रतियेगितवमिति हि तन्मतम् । तथा च सवैदेरीयत्रै- 
कालिकनिषेधग्रतियोगिनि भोजनादौ प्रवरच्या्ययोगापातात् श्युक्तिरजतस्यापि 
बाध्यत्वेन अवान्तसभेदोऽनथैकः। अतोऽधिकस्य अस्खस्य ददष्रद्धेऽप्यभावेन तद्रद- 
सवापाताच । ननु जगत् ब्रहमज्ञानवाध्यं शुक्तिरजतादिकं च तदन्यज्ञानवाध्यमिति 
चेत् ; तावता किमायातम् । फटे विदोषामावात् । तच्चोक्तं ‹ व्याष्रेणोरणे नीते 
का ह्यानिर्दकेण नीते को काम इतिं । तदष्यहारकारे तत्सत्त्वं ष्यावहरिकल्वमिच्य- 
भ्युपगम्यते इति न साधु । ब्रह्म्यवहारकाठे तत्सत्तायाः सद्भावात् ब्रह्मणोऽपि 
व्यावहारिकं स्यात् । तेन श्ुक्तिरजतादीनामपि सत्तायाः स्वीकारात् तेषामपि 
व्यावहारिकं स्यात् । व्यावहारिकेष्ु पदार्थघ विद्यमानं भयक्रम्पादिजनकल- 
रूपमधक्रियाकारितं प्रातिभासिके विद्यते एव । नलु आपणसरजतका्यक्षरत तत्र 
नारतीति चेच् तावता विम् । जटविरषे वव~ता आ।टक्यः विष्धिन्तिमल्यो भवन्ति, 
जक्छान्तेर क्।५तारतु तथा न भवन्तीव्येतार्ता जकान्तरस्थ अजटख्त्य भव।ते अपूपा- 
दिनाना विधमह््यविरोपाः गोधूमविशेषैः कर्त रक्षयन्ते न शक्यन्ते च अन्यैरिति 
अन्येषा गोधूमाना गोधूमव्वानाक्रान्तत्वं मवति । एवं श्ुक्तिरजतदेरपि स्वस्यो- 
चिता्थ॑क्रियाकारिखेन व्याबहारिकिैव स्थात्। नन्वथ॑क्रियाका{रेतवादेव ब्रह्मभिन्नं 
सर्व मिथ्या, तदभावादेव ब्र्यैय परमाः इति चेत्, न; शदाविपाणस्यापि ब्रह्यतुल्य- 
तेन पारमार्थिकल्ापातात् । अत एव श्रीसव्यध्यानपूज्यपदैः अखण्डब्रह्मरादावि- 
पाणयोनं ठेदातोपि वैनणक्षण्यमिति डण्डिमनाद्ः प्रसारितः । किञ्च सवैभासोपितं 
तत्तद धिष्ठानज्ञानवाध्यमिति सर्वैरङ्गीकायेम् । ब्रह्मप्यध्यरत ब्रह्मज्ञानवाध्य भवतु । 
तदितरत्र अध्यस्त तत्तदधिष्ठानज्ञानवाध्यं मवतु ¦ तावता न &2ि एक व्यवहारिकमपरं 
ग्रातिमाकिकं मवितुमहति। अवान्तसैजात्यस्य कल्पकामावात् । ने कोऽपि 
रज्जुमाटावटीवदंसूत्रादावारोपितसपीणां तत्तदाधिष्ठानज्ञानाकवत्यानामवान्तरभेदम- 
उगीकरोति । नयु मिध्यातं नाम न सावैत्रिकालयन्ताभावग्रतियोगित्वं, किन्तु 
ब्रह्यज्ञानबाध्यत्वमेव । ब्रहमज्ञानोप्रा्तेपयैन्तं तदनुद्त्तेः सवमर्थक्रियाकास्तिद्योपप- 
यते एवेति चेत्, बहूकारल्पकालावस्थानमात्रेण श्युक्च्यदिः श्ुक्तिरूप्यदेश्च 
चैटक्षण्यायोगात् । आकशे तस्नैल्यादिज्ञानस्य छत्रक्रारलज्ञानस्य चन्दर्रदः 

दातामतेश्च प्रामाण्यं तथाते स्यात् दीधकारवस्थायिलात् तेषाम् । दुक्त्यादा- 
वेष्येवमवान्तरभदस्वीकारापत्तेश्च । किच्छ ब्रह्म्ञानवाध्यत्वं शुक्तिरूप्यादौ नास्ति 
इति मिध्यारक्षणस्य अन्याः ज्ञाननिवत्य॑त्वमात्रे भिध्यालमिति चक्तन्पम् । 
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ततश्च ज्ञानपदं व्यर्थं स्थात् । व्याव््यैस्य अप्रसिद्धः नहि ब्रहमान्यत् 
किश्चित् ज्ञानान्यानिवर्त्यं लन्मते संमवति । तथा चेत्ततैव अन्याप्तेः । तस्य 
ख्यतं नाङ्गीक्रियते चेत् सदद्वैतमन्नापात्तेः । उत्तर्ञाननिवर्त्यपूर्वज्ञानादौ अति- 
व्याप्तेश्च | 

पतति पज भ भ नेप १०४१६.२१६.१ पजनम १८६।१७०७१ १११४१५५००० ५५४ 0 0 | 

मुद्ररपातादिनिवर्त्यं च घटादावव्यातिश्वाज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्यत्रविवक्षाया- 
मप्ययं दोषः । अधिष्ठासाक्षात्कारतेन निवर्त्य शुक्तिरजतादौ च ज्ञानतेन ज्ञान- 
निव्त्यत्वामावात् साध्या्ैकल्ता । ज्ञानवनग्याप्यधर्मेण ज्ञाननिव्त्यत्वविवक्षायां 
ज्ञानत्वन्याप्येन स्मृतितेन ज्ञानानवर्व्ये सस्करे अतिन्याधिः । न च संस्कारदे- 
ने स्मृातितवेन स्मृतिनिवत्यैता, कितु योग्योत्तरत्मविरेषगुणतवेन, अन्यथा इच्छदे- 
संस्काराधानिवतंकत्वापत्तेः इति वाच्यम्; एवमपीच्छाधनिवत्यैस्मरतिमात्रानिव््य 
संस्कारे अतिन्याप्त्यनिवारणात्, इच्छाऽनिवर््य्ंस्कारस्थठे संस्कारस्य इव तनि- 
वत्यैसंस्कारस्थलेऽपि तस्य सच्वावदयंमावेन तत्र अतिन्याप्तितादवस्थ्याच । न च 
अनुभवलत्वग्याप्यधरमेण तन्निबस्यैलनं विवक्षितम्, स्प्रतौ च अनुभवलन्याप्यधर्मस्य 
अभावात् न तन्निवल्यरसंस्कारातिन्याक्षिः इति वाच्यम्; यत्र प्रमोत्तरसुत्पनस्य 
श्नमस्य प्रमाजन्यस्प्तिप्रयेन्तं बाधो न जात ;ग्रथमप्रमाजानितस्प्रातिविषयवाधश्च दृश्यते 
तत्रान्यः । न च श्नमोत्तरप्रमानिवर््यत्व विवक्षितम् प्रमात्वं च यथार्धज्ञानत्वमेवः 
न त्वनधिगतत्वगभं येन यथा्थस्परतिविषये अव्याश्ितादवस्थ्यं स्यादिति वाच्यम् । 
तच्वज्ञानसंस्कार निवत्योज्ञानसंस्कारेऽ्य।परे । न च अज्ञानसंस्कारस्यापि तचखज्ञान- 
निवत्यैतवमेव स्वीक्रियते अतो न तत्र अन्यापिरिति वाच्यम् । अज्ञानस्य इव 
अज्ञानसंस्कारस्य अज्ञानत्वामावेन ज्ञाननिवत्यैतरातुपपत्ते. । ज्ञानाज्ञानयोरेव निवत्यै- 
निवतैकमावसत्त्वात् । न॒ च अन्ञानसंस्कारस्याप्यज्ञानोपादनतया तच्ज्ञानेन 
स्वोपादानाज्ञाननिबरतौ स्वरयापि तब्दारा तन्निवत्यैत्वमविकरमिति वाच्यम् । 
अज्ञानसंस्कारनिवृत्तौ कलैन्यायां अज्ञानानिषृत्तेस्तत्वज्ञानते मानामावत् । 
न च स्वोपादानाज्ञाननिवरतैकज्ञाननिवत्यैलवं विषक्षितम्;अतो न संस्कारादावन्याि- 
रिपि वाच्यम् । अज्ञानदेरनदिर्योऽध्यासस्तत्र चोपादानासंभवेन अव्याप्तिः । खाघ- 
चेन अज्ञानोपादानकते तस्यैव रक्षणत्वापाताच्च । स्यादेतत्-ज्ञानप्रयुक्तावस्थिति- 
सामान्यविरहप्रितियोगित्वमत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितम् अवर्थितिश्च द्वेधास्वरूपेण + 
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कारणात्मना च । तथा च सुद्रसपातेन धटस्य स्वरूयेण अवस्थितिविर्हेऽपि कार- 
णात्मना अवस्थितिविरहाभावात् ब्रह्मज्ञान प्रयुक्त एव स इति नातीतघटाद्ावन्यापिः । 
अत एव उत्तरज्ञाननिवर्त्यं पव॑ज्ञाने न सिद्धसाधनम् । न वा वियदादौ ब्रह्मज्ञान- 
नाश्यतरेऽपि तद्वदेव मिथ्यात्वासिद्धया अर्थान्तरम् इति चेन । यदुक्त ज्ञानग्रयुक्ताव- 
स्थितिसामान्यविर्हम्रतियोगितवं ज्ञाननिवर्त्यत्मिति तत्र अवस्थितिसामान्य वा 
विङष्यते विरहो वा आबे अवस्थितिसामान्यं कारणात्मना अवस्थिति कारणभिति 
यावत् । ज्ञानप्रयुक्तव्यतिरेकम्रतियोगिकारणकत्वमित्यथः स्यात् । तत्र॒ चोत्तर- 
्ञानग्रयुक्तन्यतिरेकग्रतियोगिपूरज्ञानजन्यसंस्कारादौ सिद्धसाधनम्। अनायविदादौ 
नच बाधः । कारणङब्देन च अविदोक्तौ च अविद्याकारणकत्वमेव स्यात् रेष- 

वैव्य्यात् । अनाद्यविद्ादौ बाधश्च । न द्वितीयः, धटा्यवस्थितिसामान्यविरहस्य 
ज्ञानप्रयुक्तत्र न संभवति । विनष्टवटाद्यवस्थिति विरोषद्रयविर हदयस्य ज्ञानप्रयुक्त- 
त्वाभावात् । स्वरूपेण अवस्थिति विरहस्य ज्ञानयुप्रक्तत्वाभावात् विदेषामावाति- 
स्क्तिसामान्यामावस्य त्वया अनङ्खीकाराच्च ! ज्ञानप्रयुक्ताविरहाप्रतियोग्यवस्थाया- 
मवस्थात्रस्य अतिप्रसङ्गन प्रतियोगितानवच्छेदकलत्ाच्च । श्ुक्तिरजतदरवध्थिव्य- 
द्वीकारे स्वरूपेण निषेधोक्त्ययोगाच्च । रूप्यदिः स्सख्येणैव निषेध इति त्वदम्युगत- 
पक्षे रूप्यदेर्लन्तास्वस्य आपादेतत्वेन रूप्याद्यमावोऽपि इाराविषाणाद्यभाव इव 
ज्ञानाम्रयुक्तं इति दष्टान्तस्य साध्यवैकल्यमेव । पक्षे बाधश्च । यच्चोक्तं ज्ञानतन्या- 
प्येत्यादि तदपि न; तव॒ मते मननत्वादिना ज्ञानत्वन्याप्यधर्मेण मनननिवर्त्य 
अथेगतसंदर्यविरेषे अतिव्यपि. । ताद्दासंरायः निवतैकववेनैव मननस्य सप्र 
योजनवोक्तेश्च । एतदुपरि च्छुचन्धिकाद्ु कृता अद्वैतसिद्धिमण्डनाभासाः 
न्यायाग्रतमाघुरी~न्यायामृतसौरम-न्यायामृतसौगन्ध्य-द्ैतद्यमण्यादौ साकल्येन 
पूवमेव निरताः । म्रन्थविस्तसरभयात् तदुबादः नेह प्रतन्यते । 

तस्मात् प्रसक्तावुप्रसक्तावेबेकेन अनित्यत्वमेव मिध्यालमिल्युक्तं॑स्यात् । 
ततश्च सिद्धसाधनमंशे बाधश्च बाधेताम् अपसिद्धान्तश्च स्यात् । 

किंच मायावादिप्रतिवादिनक्िविधा. श्चुतिस्मृयादिबटेन पदा्थ्यवस्थापकाः 
वेदिका; प्राधान्येन हेतुमवर्म्न्य तथा कुर्वाणाः कणादाक्षपादादयो हैतुकाः 
ग्व्यक्षैकडारणाःचार्वाकादयः पाख्ण्डाश्चेति । तैः सत्यस्यापि प्रपश्चस्य विनाशैत्- 
मङ्गीकृतामिति वैः सह तेषां विग्रतिपत्तिश्च न स्यात् । अपि च तदरैनाचार्यैः 
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५ तच्वमस्यादिवाक्थाथसम्ग्यीजन्ममात्रत । 

अचिदयासहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति " 

इत्यादिना त्ैकाण्िकनिषधम्रतियोगित्वरूपस्थैव मिथ्यात्वस्य अङ्गीकारात् 
अपसिद्धान्तो दुष्परिहरः । नलु अन्यैः ब्रह्मातिरिक्तानां गगनादीनां कतिपय- 
पदाथानां नित्यता रवीकरता । मिथ्यावादिना च आत्मान्यत्वावच्छेदेन तदनित्यता 
साध्यते । अतो न विप्रातिप्यनुपपात्तिः इति चत् यो हि आत्मान्यत्वावच्छेदेन नित्यता 
चर्यात् तं प्रति एताद्डौ साध्यस्य साधनीयत्वात् । ननु एवं कथं पृथिवी इतरेभ्यो 
मिघते पुथिवीलादिति केवटन्यतिरेकिणः प्रवृत्तिः । तत्रापि घटादिषु इतर मेदस्य 
प्रत्यक्षत. सिद्धवेऽपि प्रथिवीत्वाच्छिने तदमावात् न सिद्धसाधनं साध्याग्रा्िदध- 
वेति उपपादित तार्कैकैः । तव्छण्डनस्याप्येवं करव॑ शावयत्वात् इति चेत् अनेन 
स्वपक्षसमर्थनक्य वा तदाक्षेपनिरसनस्य वा अकरणात् । न हि पराङ्गदग्धमिति 
स्वाङ्गदाहटदु ख कदापि विनिवर्तते । अत एव च ब्रक्षावन्त. विमतिकिषियतावच्छेदक- 
मसदमातिमासिकान्यत्वे सति ब्रह्मान्यत्वादिक बाधसिद्धसाघनदिदोषपरिहाराय 
पक्षतावच्छेदकमाडु; । किच्च ब्रह्मान्यलावच्छेदेन ज्ञानविनाइ्यत्वसाधनं मुदस्प्रहास- 
दिना नादितेषु धयेष्रु साध्यामावनिश्चयाददो बाधितं चेति यत्किश्चिदेतत् । 

अहे तमहाचार्याणां परस्परं विरोधोद्घाटनम्। 

मायावादमतप्रक्रियाश्च तन्मतग्रवतकाचा्यँः भामतीविवरणवार्तिककारैः 
चित्सुखानन्दबोधमभारतीतीथोदिभिश्च रवदद्यैनाचा्यैभाष्यकाराभ्युपगतसिद्धान्त- 
दुष्रणः दूष्यन्ते । ते सर्वै यथारुचि स्वस्वमनीषोत्रेक्षामूरककल्पनया पस्स्परं 
प्रतिक्षिपन्ति । तचायुक्तम् । वस्तुनो बह्ुरूपत्वापत्ते. । वस्तुषिकल्पस्य 
सकरुतान्तिकैरनभ्युपगतलात् । 

उपायाः शिक्षमाणानां बारानामुपलाक्ना | 

असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्य समीहते ॥ 
इति कथनं तु अज्ञानां नेत्रेषु धृीग्रक्षिपमात्नम् । अतः पररपरविसधेनैव 

स॒न्दोपसुन्दन्यायेन खण्डितानां नैषां खण्डनं गरृततमारणतुल्यमेव । तथा दहि तेषां 
विशेधः पारस्परिकः अतीव प्रकटः । केषाञ्चन मते एकजविवादः) वेषा्छम- 
-मते बरजीववाद्. । केचन चिदा्रितमज्ञानं व्रदन्ति । केचन ओवशितमक्ञानं 
अतिपादयन्ति । केचन 'टष्िसृष्टिवादं 'पुस्स्कुर्वन्ति । अपर शच -अजातंवादम् । 
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जगदपादानविषये एवं परस्परं बहधा विप्रतिपद्यन्ते । तथा हि संक्षेपशारीर- 

कानसारिणः कैचिदेवमाहः-- शुद्धमेवोपादानम्, जन्मादिसूत्रतद्धा्ययोर- 

पादानत्वस्य ज्ञेयत्रह्यरक्षणव्वोक्तेः । तथा च ‹“ आतमन आकाडाः संभूतः 

इव्यादिकारणवान्येषु ₹राबल्वाचिनामात्मादिरशब्दानां द्धे रक्षणैवेति । 

विवरणानसारिणस्त॒॒ ८ यः सर्वज्ञः › इत्यादिश्रुतिम्यः सवैज्ञः मायाशबलः 

ईश्वरः एव बऋ्योपादानतां प्रतिपद्यते । अत एव भाष्ये ˆ अन्तस्तद्धमे पदेशात् ? 

८ सप्त्न प्रसिद्धोपदेशात्  इत्थाद्यधिकरणेष् “ सैवक्तस्साम तदुक्त तदयज्ु- 
स्तदन्रह्य सभरकमी सकाम. सगन्धः सरसः इत्यादिश्द्युक्तं सर्वोपा- 

दानत्म्रयुत्तं सवीत्मकत्वं जीवनव्यावृत्तमश्धिरलिड्गमित्युपवर्णितम् । अयमं 
यस्य॒ सर्वोपादनव्वं तस्थ सवात्मकत्म् । उपादानोपदययोस्तादास्म्यात् | 
यदि प्रतिविम्बत्वविरिष्टचैतन्यस्ये जीवे विम्बत्वविरियैतन्यख्प ईश्वरे च 
षिरेष्यतया अनस्यूतष्द्रविद्रपन्रह्मणः सर्बापादानव्वे स्यात् तदा तस्व 
सवीव्मकलं स्यात् नेश्वरस्य तश्मामूदिति सार्वास्यस्थ भाष्ये | 
जीवन्याव्रृ्तश्वरछि हगव्वोपन्थासः । एवं चेश्वरगतमपि कारणत्वं तदनगत- 
मखण्डचैतन्थं राखाचन्द्रमसमिव तटस्थतया उपटक्षयति इति तस्य ज्ञेयत्रह्म- 
छक्षणस्वोकिरिति मन्धन्ते । तदमेदबारिष्वपि केचित्-यद्यपि षियदा दिः 
म्रपञ्चस्यश्चर उपादानं तथाप्यन्तःकरणादीनां जीचतादात्म्यप्रतीतेर्जीव 
एवोपादानम् । अत एव॒ अध्यासमाष्ये अन्तःकरणादीनां जीव एवाभ्यासो 
दार्हितः । जीव एव स्वपनद्रष्ट्वत्स्वस्मिर्नाश्वरत्वादिसर्वकरपकतेन सै 
कारणमियपि केचित् । “ मार्या तु प्रकृरतं विचात् › इति श्रुतेः माया- 
जाड्यस्य घटाद््वनुगमाच्व माया जगदुपादानं प्रतीयते | कर्थं ब्रह्मण 
उपादानत्वम्. । अच्राहुःपदार्थत्खनिणयकाराः ब्रह्ममायाचे्युभयमुपादान- 
मिल्युमयश्रद्छुपपत्तिः, सत्ताजाञ्यरूपोमयधर्मानुगल्युपपरिश्च । तत्न ब्रह्मणः 
विवर्तोपादयानत्वम् । अविधायाः परिणाम्युपादानल्वम् केचित्त विवतोपादान- 
साधारणं छक्षणमाद्भः । जास्ति च प्रपञ्चस्य सद्रूपेण ितैमानेन ब्रह्मणा, जडेन 
परिणामिना अज्ञानेन च अभेदः | ‹ सन् घटः › ^“ जडो घटः 2 इति 
सामानाधिकरण्यान्भवात् । नन् अनन्यलाधिकरणमाष्पे “ अनन्पल्् व्यंति- 
रेकेण अभावः न खदु अनन्यत्मिति अभेदं त्रम, रितु भेदं स्पासेधामः ” 
इति भाष्यभामतीनिबन्धानाम्यां ब्ह्माभेदो निषिष्यते, इदानी तस्याम्युपपप्नो 
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अपसिद्धान्त इति चत् तयोग्रैहसमानसत्ताकाभेदानिषेधे तात्पयीत् छयक्तिरजतयोखि 
प्रातिभासिकामेदस्य अनिषधात् । 

संक्षिपरारीरककृतस्तु बहैषोपादानम् । कूटस्थस्य स्वतःकारणत्वानुप- 
पत्तेमयाद्रारकारणम् । अकारणस्यापि द्वारस्य गद इव घटे अनुगमदरानात् । 
वाचस्पतिभिश्राणां मते जीवाश्रितमाया विषयीकृते ब्रह्म खत एव जाल्याश्रय- 
प्रपञ्चाकोरण विवतते | अतस्तदेव उपादानम् माया सहकासिमात्रम् । न 
कार्यानगतं द्वारकारणम् । सिद्वान्तमुक्तावखीकारास्त मायाशक्तिरेव उपादानम् 
न ब्रह्म । (तदे तद्रह्ापूैमनपरम् › ¢ न तस्य का करण च विद्यते › इत्यादि 
श्रतिम्यः । तस्य जगदुपादानमायाधिष्टानत्वेन उपादानल्वोपचार : । ता- 
दरामेवापादानत्य लक्षणत्ेन षिवक्षिताभेति अम्युपयासति । जीवश्चरविषयेऽपि 
मतभेदो बहूलमुपलभ्यते । तथा हि- 

तत्वविवेककाराणां मते रजस्तमोनभिभूतडद्रसग्रधाना माया, तदभि- 
भूतमलिनसत्वा लविद्येति भेदः । तथा च मायाप्रातवेम्बः ईश्वरः, अविद्यप्रति- 
विम्ब: जीवः । प्रकटार्थविवरणकाराणां मते अनाद्यनिवाच्यभूतप्रकृतिचिन्मा- 
त्रसवन्धिन्सां मायायां चिद््मतिविम्ब ईश्वर; तस्या एव परिच्छिन्ानन्तम्रदेरो- 
ष्वावरणविक्षेपदाक्तिमत्घु अविद्याभिधानेषु चित्परतिविम्बः जीवः; संक्षेपरारीरक- 
क्रतां मते “कार्योपाधिरयं जीवः, कारणोपाेरीश्वरः इति श्चतिमनुसध्य अकदायां 
चिद्मािमिम्ब ईरः, अन्तःकरणे चि्प्रतिनिम्बः जीवः; चित्रदीपकाराणां मते 
‹ जीव ईदो विद्धा चित् › इति चिलतरैविष्यकस्पनाभावात् यथा धटावच्छिनन- 
आकाशो घटाकाड्यः, तदाश्रिते जके प्रतिबिम्बितः साभ्रनक्षत्नरः जलाकाड्ः, 
अनवच्छिनः महाकाडः, महाकारामध्यवर्तिनि मेघमण्डले वृष्टिटक्षणकार्या- 
नमेयेष जलरूपतदवयवेषु दतुषाराकारेष प्रतिविध्नितः मेधाक्रार इति 
एकस्यापि आकाशस्य चातुर्विष्यम् तथा स्थूटसूक्ष्मदेहदयस्य अधिष्ठा- 
नतयावर्तमानं तदवच्छिन्वं चैतन्यं कूटवनिविकारत्वेन स्थतं कृटस्थम् , 
तत्र॒ कस्िते अन्त.करणे म्रतिबिम्नितं॑चैतन्यं संसारयोगी जीवः, अन- 
वच्छिन्ने चैतन्यं ब्रहम, तदाश्चिते मायातमासि स्थितापु सरम्राणिनां धाबास्त- 
नासु प्रतिविभ्नितं चैतम्यमीश्वर इति चैतन्यस्य चातुर्विध्यम्; विवरणानुसारिणां 
मते जिम्बप्रतिम्निभावेन जीवेश्वरयोर्विभागः, नोभयोरपि प्रतिबिम्बभावेन, तत्रापि 
प्रतिचि्नो जीवः बिम्बस्थानीयः ईश्वरः; तथा स्येव लैफिकमिम्बप्रतिनिम्ब+ 
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दृष्टान्तेन स्वातन्यमीश्वरस्य,तत्पारतन्त्रयं च जीवस्य;अपरेषां मते रूपानुपदहितग्रति- 
निम्बः न युक्तः इति घटाकादावदन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यं जीवस्तदनवच्छिनमी- 
श्वरः अन्येषां मते न प्रतिबिम्बो नाप्यवच्छिन्नो जीवः; वितु कौन्तेयस्यैव राघेय- 
त्ववत् अविक्रतस्थैव ब्रह्मणोऽविद्यया जीवभावः व्याधकुरुसवर्धिंतराजकुमार- 
दृष्टान्तेन ^ ब्रह्मैव, स्वाविद्यया संसरति, स्ववियया सुन्यते › इति वहदारण्य- 
कमाष्ये प्रतिपादनात् “ राजघ्नोः स्म्रतिप्राप्तो व्याधमावो निवतैते। 
यथेचात्मनोऽन्ञस्य तमस्यादिवाक्यतः †‡ इतिवा्तिकोक्तेश्च । 

अन्ये तु अद्धैतवादे एकजीववादः मुख्यो वेदान्तसिद्धान्तः । इममेव 
दृष्टिसृष्टिवादमाचक्षते । अस्मिश्च पक्षे जीव एव स्वाज्ञानवात् जगदुपादानं 
निमित्तं च । द्द स्व प्रातीतिकम् ] देहभदाच्च जीवमेदभ्रान्तिः | एक- 
स्यैव च स्वकरस्पितगुरुराखरादयुपवेहितश्रवणमननादिदाब्यादात्मसाक्षात्कारे सति 
मोक्षः । शुकादीनां च मोक्षश्रवणं सथवादः इत्याहुः । 

तेषामयमारायः उपायानामनादरेण उक्तत्वात् तत्र तात्पर्यं न विद्यते । 
न तत्र अतीव क्षोदो विधेय : । कितु उपेयमात्रे अद्वैते तात्पथमाकलनीयमिति । 
सिद्धान्तलेडासंग्रहे प्रा्चानैन्धहारसिद्धायिषयेष्वात्मेक्यासेद्धौ परं सनद्यद्धिरनादरा- 
त्सरणयो नानाविधा दर्दिताः इति विवक्षि्तिवस्तुप्रतिपच्युपायतया विषृद्ध. 
जानाप्रकारप्रदरनमाचार्याणां न दोषाय भवति, पितु अठंकारायैव कर्पते । 
प्रतिपच्छणां प्र्ञावैचित्रयेण कस्यचित् प्रतिपत्तुः केनचित् प्रकारेण सुक्ति- 
साधनच्हयासक्यक्ञानकामात् । तदुक्तं सुरेधरा चार्यः 

यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्ति : म्रत्यमात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवास्थिता इति, परिमठेऽपि “अकाल्पित- 
वस्तुप्रात्तिप्युपायतया करप्यमानेषु पदार्थेषु विरोधो न दोषावह इति | 

अस्मिन्. षिषये सिद्धान्तचिन्दौ एवं शड्कासमाधाने कृते तथा हि-- 
ननु वस्तुनि विकस्पासमवात् क्थ परस्परविरुद्रमतम्रामाण्यम्। तस्मात् किमत्र 
हेयं किमुपादेयमिति चेन्न; क एवमाह वस्तुनि विकरपो न संभवतीति स्थाणुवीः 
पुरुषो वा राक्षसो वेव्यादि विकलस्य वस्तुन्यपि ददीनात्। अताचिकी सा 
कृरपना पुख्पबुद्धिग्रमवा । इय तु राद्यीया जीवेश्वरविभागादिःव्यवस्था इति 
चेत् नूनमातिमेधावी भवान् । अद्वितीयात्मतच्वं हि प्रधानं फल्वत््रादज्ञातत्वाच 
प्रमेयं शालस्य । जीवेश्वरविभागादिकसपनास्तु पुरुषलवुद्धिप्रभवा अपि रशा्ञेण 

१७ 
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अनृदयन्ते । तच्छज्ञानोपयो गिलात् “ फल्वत्सननिधाबफलं तदङ्गम् › इति न्यायात्, 
ध्रमसिद्धस्यापि श्रा अनुादसमवात् । .... „. .एवं वेदान्तेषु सपत्न ए्वविध्- 
विरोधे अयमेव्र परिहारः इति । 

तदेतदतितच्छम् । विनेयबद्धिप्रावण्यानुसारेण अद्धितीयत्रहमप्रतिपच्य- 
पफया नानाविधाः संभवेयरिव्यङ्ीकभः | तथापि न तव समीहिततिद्धिः] 
सृ्ष्मारन्धतीप्रतिपर्यथं च्ुरभिमुखतारकारूपस्थूारन्धतीग्रददौकवाक्यदष्टान्तो- 
पन्पासस्तत्र तत्र क्रियमाणः विषम एव । एवमेव सिद्वशब्दप्रतिप्रव्युपायक्रत्रिम-~ 
राब्दगतव्रिविधप्रकृतिग्रत्ययादिविभागग्रदरकानेकव्याकरप्रदटान्तोऽपि न साधी- 
यान् तथा हि अरन्धतीस्वरूपे यस्य विप्रातिपत्तिनास्ति तस्य स्थूकतारादिग्रदर्रान- 
मखेनेवीरहपायैः सक्ष्माहन्धतीप्रदर्शन क्रियते | वस्य परिनिष्ठितशब्दस्ररूप-~ 
सत्ताथां न विप्रतिपात्तिः तस्य नानानिधग्रक्रियाप्रदर्यनेन सिद्ररब्दस्य श्युत्पादनं 
क्रियते | तथोः करमेण अरुन्धतीजिज्ञासा बैदिकठौ किकराग्दन्युपात्तिजिज्ञासा 
विते । यस्यं च निर्षमकब्रह्मस्वर्पे एव विप्रतिपत्ति : तत् कथममीभिः पर- 
सपरविश्द्रैः परः सहरप्युपायैः शक्यं बोधयितुम् । अन्यथा स्थूकतारादि- 
म्रददीनादिजना गगनकुसुमस्य प्रतिपत््य्थ प्रयतमानः न केनापि दोपेण दृष्यत 

एकजीववादस्तु भरौ हयसास्पदम्, यतो हि सर्वत्र चरन्तः सीम् 
व्यवहारान् कुमैन्तः सकलजीवरारायः रावसहोदरा अभिमताः अस्मिन् पक्षे | 
स्वयं निर्जीवघादं स्वीकृ कथं जीवदयून्यदेहवादिन चावौकं निराकुषैन् विद्र- 
दो्टीषु नापत्रपेत । स्वैरिण्या स्वेरिण्यन्तरस्य निन्दनमपहसनं च जनसमृद्यायस्य 
हासास्पदमेव मागवताम्रेसराणां परमप्रज्यानां ङ़कादिमहासुनीनां मोक्षाभावे 
वदन्तोऽपि कथं प्रजाः । सक्छैः अधिकारिभिः स्स्ववर्णाश्रमानुसारेणः 
महाविश्चासपुरस्सरं क्रियमाणाः यजनाध्ययनमननश्रवणद्ानस्नानादिकाः 
स्व कर्मकरापाः स्वापरसमा इति निष्फला इति उद्रोषितमेकजीववादिभिः । 
अहो ओंद्धव्यपरुत्पथानाम् । अर्थं स एकजीवः अनादिमायया सुप्तः सष्यादि. 
सधैव्यापारान् करोति, इति पक्षे तत्यृष्टानां स्करेष्ामपि वेदतेदान्तसंप्रदाथ^ 
ग्रवर्तकानां महर्षीणां महाचार्याणां न केवलं पु्तल्वं कितु रृततुस्धत्वं प्रसथ्येत ।. 
तथा च कथमेतैर्तानि वचनानि कृतानि च राल्ञाणि प्रमाणपदवीमदनुवीरम्, । 
सटा जीवः निद्रितः यष्टास्तु इते धिनिद्राः इव्यपि परिकस्यम् । यतो.हि 

# 

कटपकजीवस्य मोक्षः कासितजीवानामचेतनानाभुपदेदास्जायते इत्युक्त 

किति तिः दि ऽ त जि निज किक 
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स्यात् 1 तथा च अन्धश्चारयति, चक्षु्मांश्चरति; मूको वक्ति वाग्मी श्रुणोति 
इति कथितं भवेत् । श्रतिषु यत् सर्वजीवानां स्वाप्नपदाथद्रण्हत्वमुक्तं तदप्येक- 
जीववादे न समवति | अचेतनस्य स्वमद्रष्टल्ायोगात् । संसारे सधत्र 
स्वस्वात्मभोगार्थं॑प्रयतमाना दृदयन्ते । अत एव॒ पारस्परिककरहन्याकुल 
जगदिदम् | सदि एक एव जीवः मोक्ता भवेत्, कठ्हः निर्निबन्धनः स्यात् । 
कि च एकत्वादेव समोक्तत्वमपरिहार्म् । ततश्च अभक्ष्यमक्षणे यः प्रायश्चित्त 
विधिः साल्ोक्तः स कुञ्जररौचवत् व्यथः स्यात् एकेन देहेन प्रायशित्तस्य 
कृतव्वेऽपि देहान्तरेण पापस्थैव आचीयमाणत्वात् । ननु ¢“ अनादिमायया 
सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते 2 इष्यत्न जीवः इव्येकवचनश्रवणात् एक एव जीवः 
स्वीकर्तैन्यः इति चेत् न; जाव्येकवचनत्वसमाश्रणयसंमवात् । धर्म चरेति श्तौ 
धर्मपदस्थापि एकवचनान्तत्वात् वेंदविहितधमनानात्वमपहस्तित स्यात् । 
८अजोद्येको ज॒पमाणोऽनुरोते जहात्येनां म॒क्तमोगामजोऽन्यः' इत्यादिश्रुतिभिः 
जीवनानात्वस्य स्पष्ट प्रतिपादनात् । सष्टयादिकतः सुपतये सृष्टजगहयापाराः 
कथं संभवेयुः । पण्डितैः क्रियमाणाः म्रन्थनिमीणखण्डनमण्डनादिव्यापाराः 
नं कदापि संपद्येरन् । 

^ वहवः पुरुषा बहयन्नुताहो पक पव तु | 
नैतदि ख्छान्ति पुरुषमेकं छुरुकुरोदह ॥ ›› इति 

भारतादिवचनेः बहूजीवसचावगमात् | 

अन्यच्च छ्युद्धे ब्रहैव वा दहिरण्यगम एव संसरति इति पक्षदययेऽपि 
कादिराजर्रीपादोक्तर्या 

^“ त्वं चण्डालः प्युम्टैच्छः चोरो जारः खरः कपिः । 
गोरक इत्याद्या या निन्दा लोकसम्मताः ॥। 

ताः सवो स्वैजीवैकयवादे स्यु परात्मनि । 
ये ये कोकविद्धष्टा दोषास्ते सर्वेऽपि ब्रहैव करङ्कयेयुरिति स्पष्टम् । तथा अत्र 

अपराण्यपि तेषां क्चनानि मननीयानि मानर्नायानि च भवन्ति | 

ब्रह्यव दीतयीनीस्ताः प्रा्य स्वेनैव. पाग्मनाः | 
ससरे्चेदिय सवौ गाली कस्य गले वद् ॥ 

बधिरो सकः षडङ्गः पण्डो 'विन्सिकः। 
धी भ्यनालाहिकोयं (निस्य लोकसतस्मत्म $ || 
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ताः सवोश्च निसाकारवादे किः न स्युरीभ्वरे । 
वियाचिनयदहीनस्त्वं निदैयो नित्रतोऽश्युचिः॥ 
आओदार्यघेथेशोयांयर्दीन हत्यादिकाश्चयाः । 
सखदृगुणाभावतो निन्दास्तास्तु नैभैण्यवादिनाम् । 
मते स्थुः ब्रह्मणि परे सवाँ; सरवेस्य सम्मताः | 
या च ्रामतटाकादेरारामादेः कतस्य हि ॥ 
मिथ्यात्वकथनाक्निदा मत्सरग्स्तचेतसराम् । 
सा सवौ सवैमिथ्यात्ववादे स्यादेव माधवे ॥ 
अन्लोऽसीति तु या निन्दा सा मायाश्रयचोक्तितः। 
भगवत्यच्युते कमेबद्धत्वोक्त्यां च पापिता ॥ 
इत्यादीनि । 

अ्टैतमते ज्ञानोत्तरं भेददशेनाचुपपतिः । 
ब्रहज्ञानिन.त्रह्मातिरिक्तक्ञानं विद्ुप्यते | मदन्यः कोऽपि नास्तीत्येव 

तस्य प्रल्ययो भवति । एवं सति किमर्थं स राक्रप्रणयनें प्रचारे ' च प्रवर्तते | 
बद्धानां बन्धविमोचनाय खदु तेन प्रयतिन्यम् । इद न संभवति । बन्धो 
भिध्या, बद्धोऽपि नास्ति इत्येव हि स प्रव्येति ! एवं प्रतीव्यनन्तरमपि, बद्वानां कृते 
रां रचयति तत् प्रचाययति इति चेत् कर्थ न स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोध 

ननु परमार्थतः अद्रैतममभ्युपणम्यते | तथापि ओौपधिकमेदवशात् अन्योऽपि 
जीवो.ऽस्त्येव-मि्याभूर्तं बन्धादिकमपि वर्ते अतो नोक्तानुपपत्तिः इति न 
वाच्यम् यतः एकजीववादः एव अद्रैतिरनां मुख्यः सिद्रान्तःमवतु । सोऽपि न 
विकल्पं सहते । तथा हि साघ्लकरदः गुरोर्जीवत्वडगीकायसुत तच्छिष्यस्य वा | यदि 
गुरोजीवल्रमडगी क्रियते, तर्हिं शिष्यस्य जाड्यमङ्गीकाथ॑ स्यात् । यदि तस्य 
जाड्यं तदुपदेशार्थ प्रेक्षावतः गुरोः कथं प्रबततिः । यदि गुरुरेव जडःस्यात् तदा तेन 
दाघ्चप्रणयनं तदुपदेशश्च कर्थं क्रियेत । यदि अनेकजीवपक्षः स्वीक्रियते म॒स्य- 
पक्षव्यागापत्तरपसिद्धान्तापततेश्च । तच्तरदपि न एकजीववादप्रतिपादकाक्रिवर्ण- 
प्रन्थस्य “ मस्य मतमाह ? इति अवतरणिका दत्ता | अमस्यपक्षस्य अड्गी- 
करेऽपि दोषाःस्युरेव । परोक्षतः अपरोक्षतः वा तखछ्निश्चयानन्तर षि तद्प्रति- 
पादनाय शाद्खं प्रणेयम् । तच्चज्ञानं च भवत् एताद्रामेव स्यात्-यत् ब्रह्मातिरिक्तं 
सर्वै भिथ्याग्रतिपनोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रा्तियोणि, यदू दस्यते तत् नाख्व्येव 
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इति । एतद्राज्ञानवांश्च कर्थं शाल्रणयने प्रवर्तेत । न हि सपं रज्वारोपितत्वात् 
मिध्येति ज्ञात्वा तं हन्तु दण्ड व्यापारयन्तो इदयन्ते यदि विनेयविशेष्यकाः 
संसाराधेरोषद्यकश्च सत्यत्वनिश्चयोऽनवर्तते तदहि श्रान्त नष्टा इति वक्तव्यम् । 
तथा च श्रान्तस्य वाक्यं कथुपादेयं स्यान्मुमुक्षभिः शिष्यैः । नलु गुरुः स्वयम् 
श्रान्तोऽपि शिष्याणां भ्रान्तिमपनेतु प्रयतते तत्र को दोषः | भगवतो व्यासस्य 
स्वयमस्नान्तस्यापि संसारिणां भान्ति दूरीकतुं प्रयतमानस्य दष्टत्वात् इति 
चेन्न दवैतमते भ्रान्तानां सस्य ज्ञानिभिः प्रतिपन्नत्वात् तेषां ्नान्त्यपनयनानु- 
कूरव्यापाराः संभाव्यन्ते । अद्रैतसाक्षात्कारानन्तरं तु चिदातिरिक्तं न किमपि 
ग्रतीयते इति विषमोयं द्टान्तः । 

अन्यच्च अद्रैतदास्त्रप्रव्केन अद्रैतभूषणं दैतदूषणं च क्रियते| 
इद चोभयवि्धं कार्यं द्वैताद्रैतक्ञानद्युग्येन न कर्त शक्यते | यदि अद्वैत 
साक्षात्कारबतः द्वताद्वैतविवेको न स्यात्-तदा एकस्य दूषणमपरस्य मूषणं न 
क्रियेत | यदि च द्वैतद्वितविवेकः स्यात्तदा मेदङ्ञानवात् भ्रान्तिमान् स्यात 
इत्युभयथा दोष आपद्यते । किञ्च दरैताद्वैतयोरेक्थे येकं दृष्येत अपरमपि 
दृष्येत, येकं स्थाप्येत अपरमपि स्थाप्यत ! एकदा दूषितस्य पुनः भूषणे च 
व्याघातः स्यात् । यद्रैती द्रैतिभिः सह अद्वैतं कर्यति तर्हिं वादिप्रतिवादि 
माव एव न समवति | तैः सह द्रैतमेव क्यति चेत श्रान्तिरपरिहयी स्यात । 
"नन् भान्तिर्दिविधा सोपाधिका निरपाधिका चेति | तत्र सोपाधिका अधिष्ठान- 
विरोषददौनाग्रतिबध्या तदनन्तरमपि अनुवतमानवात्] यथा वरोरगभण््तिःशंख- 
पीतिमध्रान्तिः सवितृसुषिरादिभरान्तिवा | एषा कन्दान॒मानाम्थामधिष्ठान- 
यथार्थज्ञाने जातेऽपि भिननेद्धियेण जाथमानतत्प्रत्यक्षे जागरूकेऽपि, दोषवसान 
निवर्तते प्रव्युत अनुवतैते एव । तथा च सोपाधिकश्रमस्थले तत्तदिन्धिय- 
जन्यानाहार्थाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दि विरोधिप्रव्यक्षमेव तथाविधभ्रमनिवर्तवं दष्टम्- 
भत एव अधिष्टानासाधारणधर्मस्य वंरात्वस्य भिनेन्धियेण प्रत्यक्षे जातेऽपि 
नाक्षुषोरग्नान्तिम निवतैते। दोषनिवृत्तौ तु ताद्राप्रत्यक्षेण निवत । नन् अदैत- 
तच्वोपदेशकस्य गुरोः ब्रह्मपरोक्षे ज्ञाने जातेऽपि श्रान्तिरन॒वतेते । ततश्च 
सर्वोऽपि हानोपादानादि्व्यवहारः राख्प्रणयनं राखोपदेशः वादिग्रतिवादिभवः 
दूषणभूषणादिकं सर्वे संपद्यते को दोष इति चेत् न, श्रमः कथमनुवर्तत | 
उक्तविधज्ञानस्थैव तन्निवतैकत्वात् । आ्रान्तावनुवतेमानायामपि प्रपञ्चविषयिणी 
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श्रघरत्तिवी निवृत्तिवी अवदय निवर्तते इति वक्तव्यम् । परेक्षरूपाधिष्ठानतच्छज्ञानस्य 
भान््यनिवतेकत्वेऽपि प्रदृत्तिनिष्ररिप्रतिवम्धकत्वावदय भावात् । अन्यथा, मण्टरकच॑- 
'साक्तनयनस्य च्ुषसपेश्रमो जायते । तदानीं वंरातरूपासाधारणधर्मेण 
वराज्ञाने जातेऽपि शाब्दे आनुमानिक लाचे बा सपीभावज्ञाने जातेऽपि 
अनुभवाकद्धा  सपेभ्रमजन्यभयकम्पादिनिदृत्तिम स्यात् दण्डादिकमुदयम्य 
तदुपघाताय प्रबात्िश्च स्यात् । तथाचद्वितकाकानले. 

कवखुकवलिताश्चः शाङ्खखग पीतिमानं कटयाति चिरकारु सादरं 
रोचनाभ्याम् । विरहमपि तदानीं तच तस्याञुमिन्वन् क्िपति न जकारो 
तस्यसंक्षाखनाथेम् । 

स्वश्रस्य भगवत्सृष्टत्वं सत्यत्वं तदधीनतिरोधानकत्वम् । 
स्वपो भगवदधीनः इति दैतिनां सिद्धान्तः । तनाभ्युपगच्छन्ति 

अदौतिनः यथोक्तमनन्त कृष्णराक्िणाडैततच्चघुधायां सन्ष्याधिकरणे | “स्वपे न 
पारमर्थेकी सृष्टिः किन्तु छ्क्स्यादिवन्मायामानत्नम् | इयान् विरोषः-इक्तिरूप्यादौ 
तत्तदूैद्ठालुभवजनितसंस्कारसदकृता, तत्सदरापुरोवत्यवच्छिन्नचैतन्थाभेन- 
प्रमातृचैतन्याश्चिता ताविदा तत्तद्विषयाकारेण तत्तदाकारवृत्याकारेण त्र 
परिणमते साक्षिभास्यानां व्रत्तिनिरपेक्षतामते तत्र विषयमात्नाकारेण परिणमते;स्वमे 
तु सदराप्रवद्ठायुभवजनितसस्कारसदकता प्रमावेचेतन्यमान्राश्चिता तूाक्िा 
तत्तदात्मना जागर इव परिणमते । तत्रे सूत्रे मायामान्नमिव्यन्न मायापुर 
तूलाष्रियापरम् | मात्रपदसमभिव्याहारात् । तेन च जागरोपाद्यनमायातीो 
व्याघृचतिर्कभ्यते । सा हि रथादीनां न साक्षादेवोपादानम्, किन्तु तत्तदवान्तरो- 
पादानदारम्रत्तन्तुभावमनापन्ना स्वयमेव । अत एव जागरे हयुक्तिरजतादीनामपि 
मायामात्रत्वम् । अयमेव न्यायः स्वाप्रेऽपि इति तदसारम्-तन्मते स॒शित्लाच 
च्छिनस्य अपारमार्भेकत्वात् स्वप्रे न पारमार्थेकी सृष्टिः इति कथनमलुन्नितम 
स्वाप्नसृष्टेः मायाकार्यत्वात् मायामात्रलम्रत्तिपादनं न साधु । क्तिरूप्य- 
स्यापि मायाकार्यत्वात् मायामात्रत्वे नास्ति | ब्रह्मातिरिक्तस्य 
सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य मायाकार्यत्ररूपमायामात्रत्वस्य सत्त्वात केवरं 
स्राप्तपदाथनिां इ्क्तैरूप्यादेश्च तत्कथनं न युक्तम् । नञ जाग्रतपदाथीनां 
मायामात्रत्व नास्ति तेषां मायामात्रोपादानकलाभावात् इति न 

-वाच्यम् उपादाने परिणामिलानाग्यत् | मायेव तचस्मापञ्चिकपद्राथी- 
कारेण परिणमते इति दहि तन्मतम् | अतः प्रपञ्चस्य प्रापस्चिकपदाथीनाञ्चः 



न्यायसुधामण्डनस् २६५ 

मायोपाद्यनकत्वमेवेति मायामात्रत्वमन्याहतम् । ननु ॒व्यावहारिकेषु पदार्थषु 
ब्रह्मणोऽपि उपादानत्वं अस्माभिरड्गीक्रियते इति चेत् तावता किम्+ 
भवदड्गीकृतत्वमात्रेण निविकारस्य ब्राह्मणः उपादानत्वं न संभवति । 
उपादानवे तस्य परिणामित्ापातात् । नज्तु माया परिणाम्युपादानकरणं 
ब्रह्य विवर्तोपादानकारणमिति ब्रह्ममायोभयोपादानकताज्जगतः न 
मायामान्ोपादानकत्वमिति चेत् न ^“ मायामघ्रभिदं दैतमदैतं परमाथत्त " 
इति दैतव्वावच्छिनलस्य मायामात्रतवप्रतिपादनेन उपदर्दितवेराम्यायोगात् । 
स्वाप्नरथादीनां माया साक्षादुपादानं न तु तत्तदवान्तरोपादानदास्गर्न्तु- 
भावमापन्ना इति मायामात्रोपादानकत्य स्षगच्छते इति चेन जगतः माया- 
मात्रलस्य प्रमाणेनोक्तखात् तस्मिन्नपि तत्तदवान्तरोपादानदारग्रचन्तुभावाना- 
मपननमायामात्रोपादानकलस्य अवद्यममडाकाय॑ल्रात् । प्रव्यक्षविरोधःस्या- 
दिति चेन श्च॒तिप्रतिपादिते विषये प्रत्यक्षविरोधस्पाकिञ्चित्करत्वात् । अन्यथा 
तच्वमस्यादि महावाक्यप्रतिपादिते जीवन्र्माभेदरूपविषथे प्रव्यक्तवियोधः 
वञ्नायितः स्यात् । ननु तचवमस्यादिमहावाक्यानि श्रुतिरिरोभागगतानि 
वाक्यानि तैः सह प्रत्यक्षविरोधे प्रत्यक्षं परिसञ्यते मायामान्नमिति वाक्यं तु 
न श्रतिः अपि तु गौडपादकारिका, तया विरोधे प्रत्यक्षं न परित्यक्तुं राक्यते 
इति चेत् न माण्ड्क्योपनिपदूल्याख्यामूतानां गौडपादकार्किणां च्पाख्ये- 
योपनिपत्समानाथकत्रे ब्यास्येयोपनिषदिरोधावदयमाबः प्रत्यक्षस्य | 
व्याख्येयोपनिषदसमानाथेकल्वे कारिकाणां, तासाँ श्रुत्यव्यास्यानल्ेन अनुपा- 
देयलग्रसड्गात् । विष्णुसहनाममाष्ये ईाकराचार्थः ¢“ ओभित्यदश्षरमिद 
सवं इत्युपक्रम्य उन्कारो षेदितो येन स सुनिनैतरो जनः इव्यनन्तरंमाण्डोक्यो- 
पनिषत् ›: इत्युक्तव्वेन मायामाच्रभित्यादर्निां न गौडपादकार्किल्वये र्वितु 
उपानिषमेवेति वस्तुस्थितिः । तुष्यतु दनः इति न्यायेन अस्य वाक्यस्य 
गौडपादाचाथक्ृतत्वाडगीकारेऽपि स्वदरनाचायोक्तसिद्धान्तपरित्ागात् 
अपसिद्रान्तो दुष्परिहरः । “ इयान् विशेषः › इ्युपक्रम्योक्ता बारूमनोहरा 
प्रक्रिया न श्रुतिसम्मता नापि स्यतिषु प्रतिपादिता अत एव केवर स्वमनी- 
षोत्परक्षितलात् अप्रामाणिकी । 

# ॥ 

नतु स्वाप्तपदार्थानां मायामात्रलखाभावे सत्यत्व वक्तव्यम् । सत्यत्वे च 
ते नित्याः अनित्याः वा| उमयथापि ्रवीत्तरकार ददौनग्रसङ्ग; | न च तदा 
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ते द्यन्ते | अतः प्रातीतिकल्वमवदयमम्युपयम् शुक्तिरजताश्ित् । प्रतीतिकाे 
एव सृष्टि; तदवसानसमये एव तेषां निरोधः अतो न दोष इति चेन्न । 

प्रमाणाभावात्, उपादानानैभित्तानामभावान्च | किञ्च स्वाप्नतपदार्थं 
रारीरे स्थित्वैव पद्यति निर्गत्य वा | नाद्यः मेहृमन्दरादिददनायोगात् | 
न हितीयः | कुरुषु सुप्तस्य पाञ्चाखान् पद्यतस्तत्रैव प्रबोधे रारीरम्रवेरोऽस्य 
पश्चादेवेति प्राप्तेः । किञ्च देमन्ते सुप्तस्य वसन्तप्रतणितिस्तावर्दास्ति | न च 
वसन्तसत्ता तदासि प्रतीतिकारणमपि नास्ति । इद्धियब्त्तीनासुपरतत्वान्मनसो 
बाह्यार्थेष्वस्वातन्यात् । यदि चैते विषया द्रष्टाभैनास्तदा समीपस्थैरैर्येरन् । 
बाह्याथत्वात् अथ न ततोऽतिरिक्तास्तद्यांगतं कल्ितत्वमेव | परमार्थतः करि 
तुरगादिभावाभावात् । ततकरार एव॒ सृशटिनिसोधपक्षे च॒ प्रायुत्तरकाकं 
गरृपिण्डकपालादी नि द्द्यरन् । न च दृद्यन्ते । भतः प्रातीतिकत्वात् मरमरी- 
चिकाजरष्दिवन स्वप्नविषयस्येश्वराधीनत्वामिति न॒ तस्य महामहिमलमनेन 
सिध्यति इति तनन । यदुक्तं स्ा्नस्य प्राक्रूपश्चादद्ेरसत््ाद्भगवदर्धानत्वायोग 
इति, तदनुपपन्नम् । प्रागसतामथानामेव सृष्टिः स्वपे भवति । अनन्तरमेव निरोध- 
श्वाह्नन्रियते । न च तत्र प्रमाणं नेतिवाच्यम् । ˆ न तत्र रथा न रथयोगा 
न पन्थानो भवन्ति | अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते । स एष सेषु 
जागर्ति काम,कामं पुरुषो निर्मिमाणः" इति प्रमाणस्य जागरकतवात न हि कर्तु 
र्भावान सृिरुपपन्न7 इति वाच्यम् । ईश्वरस्यैव स्वाभखष्टिकरीतवेन श्रतीता- 
वगते: ‹ सृजते › इति पदग्रयोगेण स्वाप्रपदयर्थानां सत्यत्वं॑ज्ञाप्यते | अन्यथा 
अथ ¦ रथान् रथयोगान् पथः खजते › इव्यस्य स्थरे ४ अथ रथान् रथयोगान् 
पथः पदयति इति वाक्येनैवाखम् | स्वाप्नसृषिकरदीव्वं भगवतः किमथ वक्तन्य- 
मिति चेन । सवेस्वातंन्यटक्षणो भगवतोऽतिवेो महिमा, सर्वस्य तदर्धानत्वे 
स्पष्टतया प्रथक् प्रथक् निश्चिते सति शुद्धौ प्रकटतामाटीकते इति सर्वँ भगवद्- 
धीनमिति अवद्य वक्त्यम् । ननु कर्द॑सेऽपि उपादानकारणा भावान्न 
सृष्टिः पारमार्थिका इति चेन । अनाद्यनुभवप्रवाहोसनना मायाङब्दवाच्या 
वासनापरपयाथाः संस्कारा एव उपादयनतामद्ुवते । न च संस्काराणां 
गुणवेन उपादानव्वाुपपात्तिः । तेषां मनाोघरात्तिसात् द्वव्यत्वाच्च । संस्काराणां 
नचातीन्दियत्वेन त्यणुकजन्मविनारायोरिव प्राग्व चानुपकभ्भो न दोषाय। 
तदैव सष्टिसषारकरणमसम्भावितमिति चन॒ परिच्छिननशक्तिमतो जीवस्य 
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असंभावितत्वेऽपि अपरिच्छिननरागक्तेमतो भगवते विष्णोः न किमपि 
असमावितम् ! अथवा यथा जीवः मनोरथे संसकारयोनीन् अर्थान् मनसा 
अनुभवति, एवं स्वपरेऽपीति किमनुपपनम् । इयांस्तु विरोषः--मनोरथादी 
म्रयत्नधूर्विका पदा्थसष्टिः । स्वभे पुनरीश्वरेच्छा्धीनेवेति | 

^स्वश्रमायासरूयेति सुषटिरन्येिंकाश्पिता अविदच्यमानोप्यवभाति 
हि दयोर्ध्यातुर्धेया रव्रमनोरथो यथे ति । तिस्परतिषु स्मपरतीतर्भन्तिव 
कथमुच्यते इति चेत् तत्र सर्वत्र जागरारंम्तपदार्थैरेकत्वज्ञानस्य भ्रा न्तित्वसुच्यते । 
स्वत्ने हि ताकाशकतयाऽद्ष्टचरानेव तनयादीन् दष्टचरतयाऽनुसन्धत्त। स्वभद्ानां 
गगनादीनां निव्यला्षिकं घटादीनां म्रदादयुपादानकल्वं बाद्यथेक्रियाक्चमत्वे श्चं 
्रान्तिविषय इति श्रतिस्प्रतीनामादायः इत्यवगन्तन्यम् | ननु जाग्रत्वस्यापि संस्का- 
रोऽसत्येवेति सोपादानत्वसंमवात् कथं तस्त तिश्चीन्तिरित्युच्यते । अन्यथा अथ- 
प्रतीतिरपि शान्तिः स्यात् अविशेषादिति मैवम् | न हि वयं कारणसामग्री 
सपादनसभवमात्रेणा्थांनां सत्यतामातिष्ठामहे | रितु बाधामावेनेति वक्ष्यामः| 
सामगव्याभावेनासव्यस्वं ब्रवाणं प्रति तु तदसिद्धिरावेदिता । अस्ति च जाम्रच्व- 
ग्रतीतेनीधः | स्वाप्र एवाय न जागरानुभूत इति बाधोदयात्। नन् जाग्र्वमात्रस्य 
असच्वात् तस्परतीतिय श्रान्तिरिति न युक्तम् | अर्थानामपि केषांचिदसच्वेन 
तद्प्रतीतेरपि श्राग्तित्वमास्थेयमेव तथा हि स्नमे स्वरिरच्छेदादिग्रतीतिरपि वर्ते । 
न च तदुत्पत्तौ सस्काररूपोपादानकारणमस्ति । तेषामननुभूतत्वेन कथं तद्ि- 
घयकाः संरकाराः स्युः । अननुभूतविषयेऽपि यदि संस्कारा अङ्कीक्रियन्ते 
तहि कदाचित् स्मतिरपि अननुभूतार्थविषापिणी स्यात् । यद्यपि स्वशिरच्छेदद- 
बाधो नास्ति तथापि कारणाभावादसत््वमज्गी कार्यमेवेति चेत् न, संसारस्यानादि- 
त्वात् क्चित्-जम्मान्तरे तस्यानुभवसंभवेन तत्संस्कार उपपद्यते । भत एव 
: अदृष्टे चाश्चुते › इत्यादि श्रुतिस्छतिविरोधोऽपि न | छनभव विना संस्कार- 
सच्वभ्युपगमे एव स स्यात् । किच अत्रापि जन्मनि श्रवणजनितसस्कारः 
संभवितुम्हीति । ननु रशदाविपाणादिप्र्तातौ कथम् ‹ न हि जन्मान्तर 
काचिदपि तदनुभवः संमवति › ‹ धाता यथाप्रवर्मकहपय › (देति सवकरपा- 
नामेकविधत्वमास्नायते मैवम् । शराविषाणादिप्रमाऽसमभ्वेऽपि रब्दादधिना 
तज्ज्ञानसंमवेन संस्कारोपपत्तेः । नन राब्दादिना इादाविषाणादिश्चमोऽपि यस्य 
नोत्पन्नः तस्य कथम् । न हि सर्वस्यापि भ्रान्तिरस्तीति नियमः नापि स्वप्ने 
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तदरौन वारयितुं राक्यते इति चेदुच्यते । राशादीनां विषाणादीनां चोपादाना- 
समवेन असच वत्तु न दाक्यते सर्वेषां तेषामनुभूतत्त्वसंभवेन तद्धिषयक- 
{सस्कारोपपत्तेः । राशत्वधिषाणित्वाश्सामानाधिकरण्यं न दृष्टमिति चेत्, 
माभूत् यद्यपि राराव्विषाणिव्वादीनां सामानाधिकरण्यं रदाविषाणादिसबन्ध- 
विदोषो जागरे नानुभूतस्तथापि विविक्ततया रादात्वादिकमनभूयत एवेति 
ततसंस्कारसभवेन न शदादीनामसक्छं वक्तव्यम् । 

नञ भवेदेषा करपनाप्रामाणिकी यदि स्वाप्नार्थानां वासनोपादानक्त्वे 
प्रमाणं स्यात् इति चेत् उच्यते । वासनामा्रोपादानकल्ादेव हि बाह्यार्थं 
क्रियासामध्टक्षणा स्पषता या जागरोपर्न्येषु पदार्थेषु अनुभूयते सा 
स्वाप्नाथेघरु नानुभूयते | अयमथः । स्वाराः पद्याथां नासव्याः बाधाभावात् | 
नाप्यनादिनिवयाः । पूर्वोत्तरमुपलम्भापातात्। न च उत्पत्तिभतैते साच 
निस्पाद्यना इति मनोरमम् } ततश्च उपादानेन केनचिद्धवितव्यम् | न च ते 
वाद्यमृदाद्यपादानकाः वाह्याभक्रियासामभ्नविधुरत्वात् विमतो घटो न बाद्य- 
मृदाद्युपादानको बाष्यम्रदाद्युपादानका्ैक्रियाऽकारित्वात्  पटवदिति 
प्र्ोगस्भवात् । न चोपादानान्तरमस्ति | ततः परिदेषाद्रासनोपादनका 
एवेति वक्तव्यम् । एवमेव परिदोपात् भगवत्कतैकते तात्कारिकोत्पत्तिविना- 
दाशारित्वं स्वामपदाथानां साधयितु दाक्यते एव | अत्न भाष्योक्त आगमोऽपि 
ग्रमाणम्-- तथाहि 

मनोगतास्तु सस्कारन् स्वेख्छया परमेश्वरः | 
प्रददायाति जीवाय स स्वप्न इतिं गीयते ॥ 

यदन्यथात्व जाग्रच्च सा ्रान्तिस्तच तत्ता । 

अनभिन्यक्तरूपत्वान्नान्यसाधनज भनेत् ॥ 
ननु ॒स्वाभानां पदाथौनां बाह्योपादानाजन्यत्वान सच सभवति इति 

धाच्यम् | आन्तरमनउपादानकज्ञानादीर्नां बाह्योपादानाजन्यत्वेऽपि सत्र- 
ददौनाद्रवभिचारः | अतिसक्ष्मतरविटक्षणस्नाप्रतुरगार्दानामपि स्वोचितातिचु्षम- 
तत्तत्संस्कारोपादानजन्यत्वमात्रेणापि सच्वसभवान काचिदनुपपत्तिः । 

अत्राहुः वादिराजश्चीमच्चरणाः त्छम्रकारिकायुर्वथदीपिकायाम्- 
« ज्त्राहुमौयावाद्दिनः मायामान्नपदेन स्वाप्रपदाथानां भिष्यात्वमेव सूत्रकृता 
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अति ज्ञातमिति । तदतीव हास्यम् । ‹ कारत्स्यैनानभिव्यक्तस्वरूपत्वा › दिति 
हेतौ सस्वूपत्मनुपलम्भवाधपरिहाराय कात्स्यनानभिन्यक्तत्वापरपयी- 
प्रमतिसूक्ष्मतव च वदन्. सूत्रकारस्तषटिशृद्धं॑निस्स्वरूपत्वरूप भिष्यावत्वं॑कर्थ 
प्राक प्रतिजानीयात् | ‹ सन्भ्यसृष्टि " रिति प्राक् सृष्िकथनात् उपरि 
सूचकश्चेति सवे युक्तिकयनाच न मध्ये मिथ्यात्वं सिषाधयिषितम् | न 
हि कचित् शक्तौ रजत पद्यतीतिवद्रजतं सृजतीति त्रत । यदि चाद्यूत्रस्यैव 
विश्वतोमुखत्वादिपूरवेपक्षसूत्रता तहिं सूत्रलक्षणाभावेन सूत्रमेव न स्यात् } 
्रुव्युपवृहितसूत्रस्य प्रव॑पक्षतायां शरतयुपोद्धछितं भवदेक्यं च न सिद्धान्तः स्यात् 
अपि चोक्तविधया मायामात्रामितिसूत्रे हेतुविरोधेन मिथ्यात्वे तात्पर्याभावे 
कंबलेन अस्य पूरवपक्षता कल्प्यते । कि च परानुकरूरपूत्रस्य त्वया पूर्वपक्षत्व- 
करपने सोऽपि ल्रदनुकूलसूत्रस्य पूर्वपक्षतां कुतो न कल्पयेत् । अता ब्राह्मणे 
वध्यावध्यविभागवत्ूत्रैषु नायं विभागः ्रक्षावतां कर्वुमुचितः । 
कंस्तदहिं सूत्राथं इति चेद् त्रुमस्तावत्तवानथमूतमर्थम् । वं च समाहितः श्रणु | 
८ सन्ध्ये सृष्टि › रिति प्राथमिके सूत्रे न तत्रै ति रथादीनां कारणीभूतं प्राग- 
भाव ्रायुक्त्वा ‹ अथ रथादीन् सृजते › इति सयुक्तिकं सखशिकथकश्रु्युप- 
सकारेण असिष्यादिदोषरहितषूष्टलास्यहेतुना सन्ध्यस्य सत्व स्वसिद्धान्ततया 
त्राक् प्रसाध्य सन्ध्यं न भिध्या भिध्यात्वोपयुक्तमायाद्यन्यत्वात् ससवरूपल्वा- 
च्चन्रह्मवदिति परपक्ष्रातिश्षेप च हदि निधाय सस्वरूपलेनैव हेतुना पूर्वोकतब्रह्- 
(निदरनेनैव सन्ये पुनराघहेतोरपिद्धि परिजिहीषुः मायाया अमात्रं मात्रयापि 
दयून्यमित्ि साध्यनिरूपणं कृतवानिति पदसंपदैव रम्यस्य पूरवोत्तरसूत्राणा- 
मत्रैवोक्तहेतोश्वारक्ूरस्य सकख्जनमनेोरञ्जनस्याप्यर्थस्य संभवात् । अयमर्थः 
मिथ्यात्वादिन एवानर्थो न तु सव्यत्ववादिनामस्माकम् अत एवैकयोक्स्या 
बन्डथलाभाय मायामात्रमित्युक्तम् अन्यथा वासनानिर्मितमिव्यवक्ष्यत् ! अपि 
चानन्तानन्तजीवेष्ु प्रतिशरीरं प्रतिदिनमतिसूक्ष्मतरकरितुरगदेहगेहयोषिद्न- 
परमानादिविग्िन्नस्वापमेग्यपदाथसर्जनेन सुखहेतौ महामहिम्नि स्वोपकारकै 
परमात्मनि स्यादेव विवेकिनां भक्ुदरेकः | मिध्यासुधिते तु कुहकतया विग्रलम्भकें 
मायाधेनीव विवेकिनामनादर् एव स्यात् । न भाक्षिः ! एव च माक्तेपादालुगुण्य 
चास्मटुक्ताथं एवार्थ न परोप्क्षितकरुस्सितार्थे | पुप्तावप्युपादानाविघायाः सेन च 
ब्रह्मचेतन्यस्य च सत्वेन केवटं मायामर्यीयं श्रान्तिस्तदापि कुतो नाऽभूत् ! ' मनो- 
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गतास्तु सस्कारान्?इति परमाप्ततमेनेव सूत्रकृता अन्यत्रोक्तमनोगतरसस्कारोपादान- 
कत्वस्यैव मायामात्ररब्दाथत्वे तु मनस उपरतत्वानन घुपौ ततप्रसङ्गः । 
चद्षुरा्दानां प्रतिबुद्रत्वेन तत्तदथप्रतीतिग्रतिरुद्रस्वान जाप्रतीति स्रसामञ्जस्य- 
संभवान््व । अतो यत्फिस्चिदेतत् भावबोधकारास्तु सूत्रक्रमसाथक्यमेवमाहुः 
« सूत्रक्रमस्तु प्रथमसत्रे स्वाप्पदार्थनां सत््सिद्धव्थं खष्िनिरोधोक्तिः । सष्टि- 
निरोधयोः कर्वसापिक्षत्वात् द्वितीये तदुक्तिः तृतीये सषिहेतुमूतापादानादुक्तिः । 
तृतीयमत्रेण ‹ अनभिन्यक्तस्वरूपत्वात् इति बाद्योपादानकघ्ाभावोक्ता- 
वेव प्रतिपक्चानुमानोव्थानात् । चतुर्थ-- तस्य॒ बाधाग्रयोजकल्वोक्तिरिति 
सव्यनाथश्रीमच्चरणैरधिकरणाधरसग्रहः विशदं कृतः अभिनवचन्धिकायाम् । 
ईशधराधीन एव स्वप्नविष्रथः सव्यत्वात् । न च प्रागुचरकाठम॒पकम्भग्रसङ्घः | 
त्कार एव सृधिनिरोधाङ्लीकारात् । न च तत्र प्रमाणाभाव :-“ अथ रथान् 
रथयोगान् पथ : सृजते 2 इति श्रुतेः । न च कतुरभावात् सृष्टययोगः । ‹य- 
एषु सुप्तेषु जागर्ति ` “ एतस्मायव पुत्रो जायते › इति श्रुतिम्यामीश्वरस्थेव कतेत्वा- 
ज्ञीकारात् | न चोपादाननिमित्ताभाव : * मनोगर्ताश्च सस्कारा ` निति श्रतिव- 
केन वासनाया उपादानत्रेन रश्ररेच्छायाश्च निमित्तत्वेन अङ्घाकारात् । एतेन 
उत्कण्ठकोकाहटाः ग्रव्युक्ताः । वासनामयानां मे्वदीनां मनसैव ददौनसम- 
-वात् | बाह्यकारणाभावात् › प्राकूष्रापपिण्टादीनाम् ; ऊध्वं कपालादीनां च 
अतिततरग्रसङ्गात् । नन् यदि न स्वप्नविषधा बाह्याथजन्याः तर्हिं संल न 
श्राप्नोति शुक्तिरजतादिवत् इति चत्, न श्चभाश्चुभक्ारणसरेन स््रस्पेव निश्चि- 
तत्वात् । ‹ यद्य कमसु काम्थेपु › इति, ‹ पुरुष कृष्णे कृष्णदन्तं पदयति › इति 
श्रतिम्याम् अन्वथन्यतिरेकसघ्रीचीनप्रन्यक्षेण च, कारणत्वस्य सिद्धैः  इति। 

भिजि ५१ 

यहुक्तमद्वैततक्वसुधायां ‹ तन्न च जागरथ्रम इव विनैव ईशरसृत्वै 
पारमार्थिकं च धिना निवीह्यत् किमितीश्वरसष्टतं स्वाप्नानां स्वी कतन्पमििति 
तदविचारप्रलपितम् । द्वैतिभिजीगरश्रमस्यापि श्धरसष्त्वं पारमार्गिकलमवद्य- 
मस्गीक्रियते ^ देहयोगाद्वासोऽपि ? इति सूत्रे देहयोगेन वासो जाम्रदपि तत 
एव इति भाष्यात् श्रसृष्टत्वादेव पारमाधिकत्यमपि । यदप्युक्तं “ यदि श्रति- 
स्रामाण्यात्, तर्हिं जागरवदेव ईरयृष्टानामेव स्मरणमान्र स्वप्न इत्यतावन्मात्र- 
मङ्गीक्रियताम् किमिति वासनापरिणामत्वमापि स्वोप्नानाम् 2 इत्यपि अतीव 
हास्यम् । न हि द्रैतिभिरदैतिभिर्वा जागरस्य स्मरणमाच्रत्वमङ्गी क्रियते । यदि च 



न्यायसुधामण्डनम् २७१ 

जागरपदाथीनां स्मरणमात्रत्वमङ्धीत्रियते क्थ तेषां व्यावहास्कि सत्ता 
कृथतराम्थाक्रेयाकारित्वम् । 

यच्चाप्युक्तं ८८ न हि दते अद्वैते वा कारणात्मातिरिक्तिः प्रागभावो नाम 
कश्चिदस्तीः” ति तदप्यचार अद्वैते यथाकथमप्यास्ताम्। द्वैते प्रागभावस्य अति- 
रिति्वस्वीकारात् । 

प्रारप्रभ्वंससदात्वन घेविधोऽभाव इष्यते । 

इति असि सररतम तत्वसष्यान भ्रन्थमप्यजानतो सुधाखण्डनप्रव्रातर्दः- 
साहसमेव । कारत्स्यन अनगिन्यक्तस्वरूपत्वमीश्वरसष्टत्व च व्याहतमिव्यपिं 
निन्यम् । ईरसृष्टानां सष्यमूतानां परस्सहस्रपदार्थानां कात्छ्यैनानमिव्यक्त- 
स्वरूपत्वस्य द्वैतिभिरैतिमिश्च स्वीकारात् । ब्रह्मणोऽपि का््स्यैनानमिन्यक्त- 
स्वरूपत्वान्मासामात्रत् स्यात् | 

स्वाप्नानां वासनापरिणामववे तस्या मृदो घटादाविव अदुवेधापत्तिः 
इत्यापादनमसत्। स्वाप्रानामविद्यापरिणामिववे अविद्यानुविद्धतया भानप्रसङ्गात् 
जागरे प्रतीयमानानां घटादीनां श्युक्तिरजतादीनामपि अधिदयानुविद्धतया 
प्रतीतिप्रसड्गात् च॒“ सवैया तत्तदपुरुषमात्रानुभाव्यानां स्वाप्नानामीश्वरसध्व 
न क्षोदक्षमम् › इत्यप्यसारम् 1 बुद्धज्ञानमसंमोह इष्मादिना “ भवन्तिभावा- 
भूतानां मत्त एव पृथगििधाः ? तत्तप्पुरुषानुभाव्यानां ज्ञानघुखटुःखादीनां 
इति ईश्वरनिमित्तकत्वोक्तेः । साविकानामीश्वरसूज्यत्वमुपपद्यते न राजसताम- 
सानाम्व्यपि न- 

ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मन्त एवेति तान् विद्धिः नत्वहं तेषु ते मधि ॥ 

इति राजसतामसानामपि ई्रसञ्यघ्वोक्तेः । ‹ अ्क्रियाकारिख- 
मसतोप्यविरिष्टम् ; स्वाप्नानां चरमधातुविस्गाँदीनां प्रसिद्धस्वात् › इत्यपि न 
साधु । अथक्रिधारिल्य च अथेक्रियाजनकल्यं जनकत्व च कारणव्वरूपम्-- 
कायव्यिवहितप्वक्षणवृत्तिवं च कारणत्म् -तच्च असतो न समभव्रति । 

८ कुतो वा ईश्वरसषत्वाधिरोषे जागरात् स्वाप्रानां वैधम्धम् । इति न 
साधु कुतो वा अविद्यासषटल्वाविरोपरे जागरस्थेभ्यः स्वाप्नानां वैधम्ैभित्यपि 
वक्तु दाक्यत्वात् । 
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८ तत्ते चेश्वरसृष्टेषु ॒कैर्षाचन तत्तञ्जीवमात्नानुमाग्यत्वामिति वैषम्यं 
निर्निमित्त स्यात् ` इव्यप्यसत् ईशवरसृष्टत्वेन उभाम्यामङ्गीकृतानां सुखादि- 

पदार्थानां तत्तञ्जीवमात्रानुभाव्यल्स्य ददीनात् । 

« वासना हि मनोषिकारो धर्मः इति मनस एव स्वापराश्रयत्वं स्पात् | 
जाग्रदावस्था तु जीवस्य, इति जीवस्य कथमवस्थान्नयभाक्त्वम् ` इत्यसत् 
कुटस्थत्रेन निर्विकारत्वेन असंड्गत्वेन च प्रसिद्धवैतन्यस्वरूपस्य जीवस्य 
त्वन्मतेऽपि कथमवस्थात्रयभाक्त्वम्-देहेद्धियादिगतावस्थात्रयस्वामित्नाभि- 
सानेन तथा इति चेत् तदेवोत्तरमन्रापि प्रतिसन्धीयताम् | यदप्युक्तम् तत्रैव « इदमे- 
वात्र प्रच्छयते-र्विा अत्र ईश्वरस्य कृव्यम 2 वासना परिणाममन्रेण तलाविद्या- 
परिणामतामात्रेण निर्वाहात् ” इति तत् प्ररापमात्रम्. जागरेऽपि द्रस्य के 
फत्यमित्यपि सुव्चसरात् -इष्टापत्तौ नार्तिकमतप्रवेशापत्तेः । 

¢ मायापदेन वासनालक्षणासंभवः › इत्य॒पक्रम्य यद् बहु असंबद्रतयोक्तं 
तन्न संस्काराणां खद्रीत्या साक्षात् वा परंपरया वा मायाका्थैलात् कारणवाच- 
-कमायापदस्य वासनापरपयौयसस्काररक्षकत्वसंमवात् । ‹ गोभिः श्रीणीत 
मत्सरम् › इत्यत्र च गोपदस्य गन्यपयोठक्षकत्वाज्खीकारात् । मायापदस्य 
्रज्ञा-ङ्छावाचकये प्रमाण म्रदर्ितमेवाकरे-मात्ररब्दस्य व्युखत्तेः प्रमाणे 
नैवोक्तत्वात् का तत्रे कथंता । 

८ अन्यथा परम्परया कुखालाददिसृष्टानामपीश्वरसृष्त्वाविरोषात् जीक् 
सृश्िकथैव प्यते इति यदुक्तं तदपि न“ भवन्ति मावाभूतानां मत्त एव 
पृथग्विधाः "` ^“ अह दत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रयस्ता " इत्यादि 
उक्तवन्तं गताचार्थं गीताव्याख्यातारं भवदाचाथ च पच्छ । 

स्वाप्नानामवि्योपादानकत्वाडगीकारेऽपि तत्तत्पुरुषानुभाव्यस्वाप्ताना- 
सुपपद्यर्थं विविधाः संस्कारा अवद्यमास्थेया एवेति सखरापानां वासनाममल् 
उक्ते को दोषः 

यदुक्तं सर्वस्य कारणतावच्छेदकल्वमस्माभिरपि नाङ्गीक्रियते इति 
तन्नं सत एव वहेरघुमकारणत्वमिल्ुक्ते वहिलस्थैव कारणतावच्छेदकत्वसुक्तं 
मनति न सक्तस्य । सतस्य त॒ कारणतात्याषक्रसत्मेव व्यापकाभावे च 
-व्याप्याभावः सिद्ध एवेति नासतः कारणत्वम् । 
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सूचकश्चेति सूत्रस्य द्वैतमते एव स्वारस्यमित्युपपादितमस्माभिरधस्तात् ॥ 

८ तर्हिं ज्ञाननारोऽपि स्वाप्रगजादषनां जागरेप्यनुदत्तिरिति वर्णनं 
सुधाया व्याहतभमितिकथनं साहसमात्रम् | स्वाप्नरगजादीनामनुदरत्तिःकुत्रापि 
नाङ्कीकृता पुधायाम्। अनभवातुसारेण कचिद् स्पष्टत्वं बाह्यार्थक्रियाकास्तवि- 
माङ्कीकरतम् : उत्सरतस्तु बाद्या्थ॑क्रियाजनकलत्वा भाव. इत्येतत्सूचयथितु कारत्स्यन 
इति पदं सूत्रे प्रयुक्तमित्यपि केचित् । 

यच्चाध्युक्तं ^“ स्वाप्रोऽपीश्वरस्ष्टवेन यद्यथक्रियाकारीररेच्छया,, 
तर्हिं कथं कात्स्थनाभिव्यक्तस्वरूपव्वेन तस्य मनोविकारतोपपादनम् ` इति 

सम्यक् - मनोविकाराणामपि ईखरसष्टतवे विरोधाभावात् प्रमाणस्य उपन्य- 
स्तत्वाच्च | का तत्र कथन्ता | 

८ पराभिध्यानात्त॒ तिरोहितं ततोद्यस्य बन्धविपर्थयौ  ‹ देहयोगाद्रा- 
साऽपि › इत्यनयोः सूत्रयोः सामञ्जस्येन योजनं द्वैतमते एव नद्रैतमते | 

नु स्वपरतिरोधानं न ईराधीनम् तस्य बाद्याज्ञानजन्यत्वेन अज्ञान 
नाशे सन्तत्यनुत्पादसंभवात् तथा च ज्ञानेन अज्ञाननादद्वारा स्वपतिरोधान~ 
सभवात् न तस्य ईश्वराधीनल््रमिति पूर्वपक्षे प्राप्ते ज्ञानाज्ञानयोस्चेतनल्वेनः 
स्वातन््यामावात्् तदधीनयोः अपि बन्धमोक्षयोर्भगवदघीनत्वावगमात् बाह्य 
ज्ञानार्घानस्य स्पप्नानिरोधस्य भगवदर्धानतप्रतिपादनं श्रुतिपन्न्वादुपपद्यते । 

एवमेव न जागरणं भगवदर्धीनम् तस्यकाटाधीनत्वात् । न चाचेत- 
नत्वात्तदघीनत्ातुपपच्तिः । कालाधीनत्वस्य अनुभवसिद्धत्वेन अचेतनल्वानु- 
मानस्य बाधितविष्रयत्रात् । न चानुभवो भ्रमः बाधका भावात् । अतो जाग्रद् 
वस्थाया भगवदधीनल्वाभाव इति प्रवपक्षे प्रप्ते जाग्रदवस्याऽपि भगवदधीनैव । 
स एव जागरिते स्थापयति स स्वप्रे स प्रमस्तुराषाट इति श्रतेः । अत एवाचेन- 
त्वानमानमपि कालार्धानत्वानवर्वकम्, श्रतिषिरोधेन प्रलक्षम्य अप्रामाण्यात् | 
काकस्य निपित्ततामान्विषयकं प्र्यक्षं बाधाभवात् प्रमाणमेव । अतो हरे 
जाग्रसपमवतैकत्वेन महामहिमत्वं प्रतिपादनं युक्तम् | 

यद्र भवत्नवस्थान्तराणां भगवदरधीनत्वे न जाग्रदवस्थायाः, तुः 
सगीतिघानेव सा, | तत्र, जषस्य . देहादिकं प्रति स्वातन्त्यप्रतीतिदर्दनाव् 4; 
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नचेयं श्रान्तिः | जीवस्य चेतनव्ेन प्रवोक्तन्यायस्य अनाधकत्वात् बाधकान्तरा- 
भावाच्चेति पूर्वपक्षोत्यानैतदारम्भवेव्यथ्यम् । अत एवसूत्ने « जाग्रत् ”? इत्यवे 
वक्तव्ये देहयोगाद्वास इत्थक्तम् | व्याख्यातं च भाष्ये देहयोगेनेति । विवृत 
टीकायां देहाभिमानिनेति । एतव्छाभिप्रवयोक्तं न्यायविवरणे ! चेतनान्तरस्य 
अस्वातन्न्या 2 देति । अतएव स्वातन्याभिमानस्य भ्रमत्योपपादनायः 
जीवस्यापि मगवदर्धानत्वप्रतिपादकस्य स एव जागरिते स्थापयति इति विरोष-~ 
ग्रमाणस्योक्तिरिति । अत्र षटप्रश्नोपनिषद् विरषतोऽवधेया भवति तथाहि 
८५ अत्रैष देवः स्वपे महिमानमन्भवति । यत् वषं दृष्टमनपरयति श्त श्रत 
मेवार्थमनश्रणोति ] देदादिगन्तरेभ्यश्च प्रव्युभूतं पुनः पुनः ग्रयनभवति च्छं 
नचाद््ठं च श्रतं चाश्रतं च अनुभूतं चातुमूतं च सचासच सश्र पद्धति स 
पद्यतिः | इति प्र. उ. ४-५ तथेव अत्रव्यांकरभाप्यमपि विदोषतो मननीयम् | 

८८ कर्यं महिमानमनुभवतीव्युच्यते । यन्मित्रं पुत्रादे वा पूर्वं च्छं तद्रा- 
सनावासितः पुत्रभित्रादिवास्नासयदभतं पत्र मित्रमिव वा अविद्या पद्यतीषयेवं 
मन्यते | तथा श्रतमर्थं तद्वासनया अनुश्चणोतीव । तथा दष्टं च अस्मिन् 
जन्मनि अदृष्टं च जन्मान्तरदष्टापियथेः अष्यन्ताद्छे वासनादुपत्तेः । स 

परमाथोष्टकादि | असच मरीच्छुदकादि "` ।. .. ..-.इति | 

अथनिगणसबादभङ्गः 1 
८८ सर्वेषामपिकारणवाक्यानां गुणोप्रसंहारन्यायेन निर्थिरेपरतात्प्ैमात्रकले 

तात्प्ैमिति त॒ पिरेषः 2 इति शद्रैतत्वछुधा तचच्छम् ~ निर्धिशेष्र शब्दमात्रस्य 
अप्रवृत्तेः, कुतः ओंकारस्य, कुतस्तसं वेदवाक्यानां, कुतस्तमां सर्वेषां कारण- 
व}क्यानां तत्र ताद्पर्थकल्पना ? नलु निगरणे ब्रह्म श्चत्या बेोध्यते- सक्षी चेता 
केवर निर्गुणश्वेति श्च॒तेरिति चेन्न; तयैव श्रुत्या ब्रह्मणि साक्षितचेतृत्व-पवलत्व- 
निर्गणत्वरूपधर्माणां बोधनात् । ‹ बृहन्ते ह्यस्मिन् गुणाः” इति श्त्या ° ब्रह्मे 
शानादिभिदेवेः समेते्थद्गुणांशकः । नावसापयथितुक्षक्यो व्याचक्षाणे्व 
स्वेदा ? इति स्मृत्या, बह्म धर्मवत्, पदार्थत्ादित्युमानेन च समानसत्ताकः- 
ध्मैवत्तया ब्रह्म निथ्यति । न च सगुणग्रक्ररणस्थाया श्वते. उपास्ति धिधिषिष्रय- 
विशेषणसमकलेन तत्पर्त्वामावः । वेदभागानां सर्येप्रामपि सविरेोषत्रह्म- 
प्रतिपादकत्वस्यैवौ चिव्यातूनिर्विरेषन्रह्मप्राक्ेपादकल्रासंभवच । ननु प्रव्यक्षादि+ 
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ग्रमाणान्तरै प्राप्तानां धर्माणामनुवादमात्रं क्रियते तत्र तास्पयं नास्त्येव इति चेन; 
सत्यकामत्वादीनां प्रमाणान्तरैरप्राप्रतवात्। न च प्रमाणान्तरैस्प्राप्तलादपूवैलेऽपि 
अन्यषत्वात्तत्र तात्पर्य नास्तीति चेन्न, ' सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य › इत्यादि वाक्य- 
घटकानामपि शब्दाना ज्ञानार्थत्वेन अन्यङेष-भूतेषु सत्यत्वादिष्ठ॒तात्पयामावेन 
ब्रह्मणः असत्यवाद्यापातात् । अपि च निर्युणग्रकरणस्थराप वाक्यैमुणा 
बरह्मणि बोध्यन्ते, नि्गणप्रकरणस्थाना  वाक्यानामचुपासनाथैत्वात् 
तव््रतिपादेतानां गुणाना नान्यशेषत्वं संम्बति । ननु तत्रव्यवाक्यै- 
रपि अद्वितीयब्रह्मप्रतिपत्यनुकूलनिषेधापेक्षितविषयसमपेणात् अन्यथासिद्धिरिति, 
चेन; पूचैपक्षसिद्धान्तभावसूचक-यत्तनेव्यादिपदामवेन निषधाथ॑मनुवाद इत्यस्य 
प्रकते असंगतत्ात् । अस्यैवाथेस्य वक्तव्यत्वे ब्रह्माणि न किमप्यस्ि › इव्येता- 
दृरोनैव वक्येन भाव्यम् । ननु ‹ नेह नानास्ति किश्चन › इव्येव वाक्य वर्तेते 
इति चेन, तस्य वाक्यस्य उपक्रमादितासयंग्राहकाचिङ्गैरन्यपरत्वाध्यवसायात् । 
अन्यच; शतिग्राप्तस्य श्वुव्या निषधे अन्दोपसुन्दन्यायेन परस्परं विरुष्यमानयोः 
श्रुत्योः न कुत्रापि ताप्यं सिध्येत् । ननु सगुणत्वस्य सविषत्वस्य वा श्चुति- 
प्राप्तमेव नास्ति, न हि श्रुतिप्राप्तववं श्चुतिप्रसक्तत्वम्; अतिप्रसद्खात्, तद्ममिततस्य 
न्च प्रकृते अमावादिति चेन, सगुणवाक्यानामतखाविदकत्वसिद्धे प्राक् सगुणत्वस्य 
अप्रमितत्वाशिद्धे । सगुणवाक्यस्य अतत्वविदकले, वेदत्वाविरोषात्, निर्गुंण- 

वाक्यस्यापि तत् स्यात् । अथवा सगुणवाक्यानां बहुत्वात् तेषामेव तच्चविद कत्वं, 

निर्गुणवाक्यानामल्पीयसामेव अतत्वविदकत्वं भवतु ^ त्यज्येदेकं कुलस्यार्थे ? इति 
न्यायात् सधमेकलतवे ब्रह्मणः असुमानान्यपि मवन्ति । ब्रह्म ॒धर्भिंसत्तासमानसत्ताक- 
धमैवत्, उक्तसत्ताकभावरूपधभवद्रा, यावत्स्वरूपमनुवतैमानधर्मवदा, ताद्ररा- 
भावरूपधर्मवद्वा, स्वज्ञानावाध्यधर्मवद्वा, पदार्थत्वात्, भावतात्, धटवत् । ब्रह्म 

सक्ञानावाघ्यप्रकासवत् स्वाोपितव्यावतैवसज्ञानानाध्यग्रकाखद्वा, अधिष्ठानलात्+ 
दयुक्तिवत् । ब्रह्म स्वज्ञानाबाध्यदुःखन्यावतैकधर्मबत्, दुःखानात्मक त्वात्. घटवत् । 

बरह्म स्वज्ञानवाध्यप्रकारविदोष्यम् सन्दिग्धत्वात् ; विचार्य्॑वात्, निर्णेतन्यत्ाद्रा; 

स्थाणुवत् । ब्रह्म वेदान्ततात्पयंगोचस्प्रकारवत् , वेदान्तविचाराक्ष्षयलात्, तदेव, 

यथा कर्मकाण्डविनचारविषयो धर्मः । 
,,.१८... 
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ईरः सदावाप्तसमस्तकल्याणगुणः, सदा तत् परेप्ुते सति यो यस्त 
सति यत्र राक्त स तदा तद्वान्, यथा चैत्रः । दश्वरः तव्रशक्तत्वात् सदा्यक्त- 
समरतदोषः; सदा तज्निदासुते सति त्यागे राक्तत्वात्; यश्चैवं स तथा, यथा चैत्र 
इत्यादीनि । नन्वत्र धम्पिदस्य स्वपद्रय च यक्किचिद्धम्यीदिपरवे धटादि- 
समसत्ताककल्पितधभ्पपिरेन सिद्धसाधनम्, ब्रह्मपरत्वे साध्याग्राक्ीद्धिः; घटतवादि- 
धम॑ब्रह्मसमानसत्ताकतदिरप्रसिद्धे ; मैवम् । दन्ते साध्यानैरूपणे धटदि- 
धम्य।दिलखात् । घरयोदिपदानां समभिव्याहृतपरतात् । न चानुमाने रब्दमहिमा 
नोपयुज्यते इति वाच्यम् । स्वाधौनुमाने तथाचेऽपि पराथीनुमाने न्यायवाक्यरूपे 
तदुपयोगात् । लयाऽपि अस्य न्यायस्य बहु स्थलेषु अनुसरणात् । एषामलमाना- 
नामुपरि ये ये दोषामासाः उद्राव्यन्ते ते सर्वेऽपि तरद्धिणीकण्टकोद्धार-न्यायाप्त- 
माधुरीन्यायामृतसौरम~ न्यायाग्रतसौगन्ध्य~ अद्वैतकाटानल-दैतद्यमण्यादिमन्थषु 
पराकृता: इति प्रक्षावतामपसोक्षम् । 

ननु सगुणश्चुतिरपरब्रह्माकषया ~ निधमेकश्ुतिविरोधेन विषयमेदस्याव- 
द्यकत्वात इति चन्न सगुणातिर्क्तस्य परब्रह्मणोऽदाप्यसिद्धेः । अन्यच्च वाक्यं 
निधमकःबोधकामिति व्याहतम् । वाक्यस्य किच्चिद्धरमपुरस्कारेण उपस्थितसुद्िदिय 
किञ्चिद्धभविधायकल्रस्वामान्यात् । एतेन अन्तसाधिकणणे कल्पतस्कर्िरुत्तं- 

‹ निर्विशेष पर ब्रह्म साक्षात्क्तुंमनोकश्व यः । 
ये मन्दास्तेऽनुकस्प्यन्ते सविरोषनिरूपणेः ॥ 
वल्यीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्य्ीलनात् । 
तदेवाचिभषेत् साक्षात् अपेतोपाधिकल्पनम् " ॥ 

इति तत् सवैमप्रामाणिकत्वादत्यन्तसुपेक्ष्यम् । श्वुतिस्णतिसूरेषु कुत्रापि 
निर्गुणस्य अनुक्तः ववतुमराक्यखवाचच । प्रत्युत सध्भकस्य सगुणस्यैव सर्वत्रीक्तत्वात्। 
‹ परः पराणामि ? तिं रमत्या सगुणन्रह्मणः परादपि परत्वसुक्त तत् कथमपि तस्य 
अपसर्त्व कल्पयितुं न रक्ते । सगुणनब्रह्मणः कृष्णस्य अर्जुनेन ‹ परं ब्रह्य 
यरंधामे " इत्यादिना पस्रह्यतवं प्रतिपाद्य स्वप्रतिपादितस्य प्रामाणिकल्वसमर्धनाभर 
“आहुस्त्वामृषयः सर्व” “ सवमेतदृतं मन्ये ?› इत्याद्युक्तम् । न च जडपिश्चया 
पर किञश्चिज्ज्ञ 3 तदपेक्षया सवैक्ञस्य, श्युद्धपिक्षया अपरस्यापि पस्त्नायुक्ताफति 
वाच्यम्; संकोच-कल्पक्स्य अद्याप्यसिद्धः । 
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यदि सर्वज्ञापिक्षया निर्गुणस्य पस्तवं मन्यते तर्हि निगुणत्रह्यपेक्षयापि दन्यस्य 
परत्वे मन्यताम्-- शयन्यज्ञानस्यापि महापुरुषार्थजनकत्वस्य ‹ असन्नेव स 
भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् ' इति श्च॒तादु्तत्वादिलपि वक्तु रक्यलात् 
ननु शून्यतापत्तिर्न महापुरुषा. इति चेन, नि्गुणन्रह्यतार्पत्तिरपि कीटाः 
पुरुषार्थं इति वक्तव्यम् । निगुणन्रह्यतापत्तिः खदु आनन्दरूपतापत्ति ; 
अतस्तस्या महापुरुषा्थल्मव्यमडगीकतेन्यमिति चेन; निर्विरोषत्रह्माणि जानन्द- 
रूपत्वस्याप्यमावात् । कत इति चेत्» आनन्दपेदन अवाच्यस्य ब्रह्मणः दुःखा- 
दिवद्ानन्द्रूपत्वाभावात् । नु ब्रह्मणः आनन्दपदावाच्यत्वेऽपि तत्पदटक्ष्यत्वं 
संभवति इति चेन, यथा गडगापदस्क््यस्य तीरस्य गङ्खालामाव एवमेव आनन्द्- 
पदरुक्ष्यस्य ब्रह्मण आनन्दत्वाभावः अनिच्छतापि त्वया अडगीकार्यः एव किञ्च 
निर्विष ब्रह्म विदोषाभावादेव शून्यात् व्यावतेयितुं न राक्यते । अतोपि ब्रह्मता- 

पत्तिनौम रन्यतापत्तिरेव । ब्रह्म दानीं सगुण, दान्ते कारान्तरे निरुण- 
मित्यप्यतीव असाधु, निथुण¶भूतस्य मक्तस्यापि पुनः दश्ान्तरे कालान्तरे समु- 
णतापादनसंमवात् । अनेन राणानामनित्यत्वमात्नरसिद्धे । ' सदेव सोस्प्र 
दमग्र असीत् › ‹ असद्वा इदमग्र आसौत् ` इति श्वतिवाक्याम्या ब्रह्म इदानीं 
सत् दशान्तरे काखन्तरे असत् इत्यापत्तेश्च । दशान्ते निगुणत्ववत् अस्तस्य 
बोधनं नास्ति तत्र असच्छब्दस्य अथीन्तरपरत्वात् इति चेत्, त्दभिपत- 
निर्मुणत्वस्याप्यबोधनात् । “ ज्ञानं नित्यं क्रिया नित्या बलं नित्य परात्मनः 
* एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य › इत्यादिश्चतिमिः ब्रह्यज्ञानादीनां नित्यत्र- 
ग्रतिपादनाच । ननु ज्ञानादीनां स्वरूपत्वाद् गुणल्वासिद्धिः स्वरूपातिरिक्ताना 
चरमसाक्षात्कारपयैन्तस्थापेतया नित्यत्वोपचार इति चेन, स्वरूपप्तस्यापि 
गुणीमवने न केनापि दण्डवारितम् । ब्रह्मणोऽपि बहुदीधैकाख्पर्यन्तस्थप्यितया 
नित्यत्वोपचारः; स्यात् । वस्तुतः यून्यस्थैव ‹ असदा इदमग्र आसीत् ? इति 
शरु्यक्तजगव्पराच्ाङ्िकिखरूपहेतुना जगत्पाश्चाव्यल्सयापि ज्ञात राक्यतेन लस्थेव 
असत दन्यस्य नित्यस स्यात् । 

ननु ब्राह्मणपदस्य ' तदधीते तद्वेद › इतिसूत्र विहिताणन्तस्य ब्रह्मविद्परति- 
पादकतया ब्रह्मपर खक्षणापत्तिरित्ति न वक्तम्यम् । जाह्मणराब्दस्य ` तदधीते 
तदरेद › इति सूत्र विहिताणन्तस्य सुख्यवेदनबति ब्रह्मणि मुख्यत्वात् । ब्रह्मविदा 
< ब्राह्यणा विविदिषन्ति 7? इति बहुवचनान्तेन प्रस्तुततया एक्वचचचान्तेन 
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गनानिजके 

ब्राह्मणस्यत्यनेन परामरायोगाच । एषणामावादैरूपमहिम्नस्त्रयापि नित्यता्गी- 
काराच्च । न च सगुणवाक्यानामौपाधिकरुण-विषयकवेन स्वाभाविवः- 
निध्मकत्वश्चुतेनं॑विरोध इति वाच्यम्, ब्रह्मयुणानामौपाधिकते मानाभावात् 
अन्तःकरणादिरूपोपाधिसष्टः प्रागेव दक्षितृत्वादिश्वतेः, तेषामौपाधिकत्वायोगात् । 
नयु सृष्टेः पूरवमन्तःकरणामवेऽपि अविदारूपोपाधिना हैक्षितृत्वस्य उपपत्तिर्भवति 
इति चेन, स्वप्रकारास्य ब्रह्मण अविद्योपाधिसंबन्धायोगात् । अन्यथा सू्यैस्यापि 
तमस्सम्बन्धापत्तेः । तयोरविरोधकल्पनं त॒ निभरैटम्। राणानामौपाधिकते 
‹ स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चः इति श्चुतिविरोध. । स्वाभाविक्टाब्दस्य 

संकोचे मानामावात् ! निगुणवाक्यस्यैव संकोचकत्वमित्यीपि न, तद्भिमतनिर्गण- 
त्वस्य अचाप्यसिद्धेः । न च सरुणवाक्याना सल्यत्वबोधकलत्वमेव नास्ति सत्यत्वस्य 
अपद्ाधत्वात्. इति वाच्यम्, नित्यवोक्तिसामध्याविपयावाधख्क्षणस्य प्रामाण्य- 
स्यैत्सर्गिकत्वात्, “ सत्यः सोस्य महिमा ? इत्यादिसव्यपदश्चतेश्च सत्यत्वं 
सिष्यत्येव । “ सत्यः सोस्य महिमा ? इत्यादौ महिम्नः स्वरूपरूपत्वादाविरेध 
इति चेन, स्वरूपस्यापि महिम्नः गुणत्वेन गुणसत्यत्वस्य दुर्निवारत्वात् षष्ठी- 
प्रयोगेण गुणगुणिभावस्य सृचनाच । नतु ब्रह्मधर्मषु ब्रह्मसाक्षात्कारेतरानिवर््यत्व- 
गुणयोगेन सत्यपदप्रदृतिरुपपायते इति चेन्न; एवमुपपादनस्य सत्तात्रैविष्य- 
सिष्यनन्तर, संभवात् । अन्यथा ‹ सत्य ज्ञान › ‹ तत्वमसि › इत्यादिश्ुदयुक्त- 

ब्रह्मसत्यतैक्यादिकमपि ताचिकं न स्यात् । श्चव्योर्विरेधे मैकस्या अताखिकः- 
विषकत्वम् । शाच्रयोविरोधे संकोचविकट्पादिना उभयप्रामाण्यस्य पएरवैतन्त्र 
न्याकरणे च निर्णीतत्वात् । तथा चोक्तं “ को हि मीमांसको ब्रूयात् विरोधे 
वाक्ष्ययोमिथः | एकः प्रमाणमितरत्वप्रमाण भवेदिति ॥ 

ननु तत्र शाखयोः प्रामाण्ये समानकक्ष्यतया एकस्य आत्यन्तिकबाधा- 
योगात् संकोचेन विकल्पेन वा उभयप्रामाण्यमाभ्रितम् इह तु समानबलतचं 
नास्तीति चेत् न; अत्र प्रमाणामावात् । 

' मृडमुवगुधकुषक्लिश्वदवसः क्त्वा ` 
: सुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः सःच › 

इति सूत्रयोः न क्त्वा सेद् इति निषेधनिषेधकत्वं व्याकरण 
राख्सिद्धम् । एवमेव सगुणवक्यानामपि नि्णवाक्यबाधकत्वमेव घुवचम् ५ 
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ननु टृष्टन्ते पर्युदासिकरणन्यायेन मृडमृदेत्याद्युत्तरषोहितान्यसद्कक्त्वाप्रत्यय- 

कित्लनिषेधपर तेनैव एकवाक्यताया वाक्यभेदेन निषेधनिषेधकत्वं न कल्प्यते इति 

नचेत्, अत्रापि पर्ुदासाश्रयणे क्रियमणेऽपि अभीष्टासिद्धेः । ननु नेति नेतीति 
वीप्सायाः ग्रसक्तसर्षनिषेधकतया विङेपपरिदिपायोगन पर्युदासाश्रयण क्त न 

शाक्यते " नेति नेति › इति वीम्सितेन इतिरब्देन स्वनाम्ना सवस्य ग्रसक्तरय निपेधः; 

अन्यथा वीप्सायैस्यर््यं रयात् इति चेन, उपदेदारूपत्वेनाप्युपपनवतवेन वीप्साया; 

सकन्छणनिषेधपरत्वाभावात् । नतु ‹ तरति शोकमात्मवित् ' इत्यत्र रोको 

पदोपरक्षि तसर्वस्य ज्ञाननिवर्व्थस्वं बोध्यते । ज्ञाननिवर्व्येन मिथ्याभूतेन माव्यम् । 
सत्यस्यैव च मिथ्यामूताधिष्ठानत्वं सभवति । विश्च ‹ स एवेद सवेमात्मेवेद सवं ` 
मिति श्तौ आत्मशब्दवाच्यस्य ब्रह्मणः सार्वात्म्यमुच्यते । भेदे सा्वात्म्यमुक्तमसुपपनं 
स्यात् । गुणगुणिमावः धर्मधर्मिभाव. विदषणविरोष्यमावश्च मेदमाक्षिपति । 
भेदस्य सावीसम्यविरुद्धवेन श्रुतितात्पर्याबिषयत्वात् ब्रह्मणः निर्गुणत् निधैम॑कत्वं 
निर्विरेषत्व च अवदयमङ्गाक्तन्यमिति चेत् न; गरुडध्यानेन सव्यभूतस्य 
विषस्य, सेतुदर्शनेन च सत्यभूताया ब्रह्महत्यायाः निवृत्तिदद्ौनेन मिथ्या्रृतस्यैव 
ज्ञाननिवल्यैत्वमिति नास्ति नियमः। ‹ स एवेद सवं › मिति श्वत ^" सर्वं समाप्नोषि 
ततोऽसि स्वैः › इति गीतेक्त्यनुसारेण सवैनियामकल्वं सवैन्याप्तत्वं वा उच्यते न 
सावौसम्यम् । अन्यच्च उपास्याना गुणाना मिथ्या “ आत्मेत्येवोपासीत 7 
इति च्रहदारण्यकवक्ये अद्रैतस्याप्युपास्यतवेन उक्तत्वात् उपासनारेषतया अद्रैता- 

सिद्धि स्यात् । ननु ^ ह्येतत्सर्वं ॒वेद › इ्युत्तरवाक्यस्थविदिसमानार्थतया 

उपास्तिराब्दस्य क्रियावाचकत्वं नाङ्गीक्रियते इति चेत् न; अन्यत्रापि उपास्ति- 
रब्दस्य विदिसमाना्थकतायाः वक्तुं सुकरत्वात् । न च ज्ञानस्य विधिविषयत्वं न 
संभवति इति चेव. न अत्रापि न संभवति इ्यक्ते विसुत्तरम् १२। ^ आत्मेत्ये- 
बोपासीतं ?› इद्यत्र विधिश्चुतिसाथक्याय तस्याः बाह्यविषयात् परावृत्य चित्तस्य 
ग्रत्यगात्मप्रवणतासंपादकत्वमङ्गी क्रियते इति चेत्, इतरोपासनाविधिष्वपि तथैव 
-अङ्गीकारसंभवात् । गुणोपसंहारपादे “ आनन्वावयः प्रधानस्ये ? ति सूत्र 
+“ आनन्दं ब्रह्य ? ति श्रूतानामानन्दादीना, ““ व्यतिहार 2? इति सूत्र 
+“ तद्योऽह "" भिति श्रुदयुक्तस्य जीवे ईश्वरत्वस्य ईश्वरे जीवत्वस्य वा उपास्यतया 
उक्तेऽपि आनन्ददेरेक्यस्य च यथा ताच्िकत्वाीद्धिः, एवमेव सत्यकामत्वदिरपि 
-ताचिकलत्वमस्तु । आनन्दादिवाक्यसत्यकामादिवाक्ययोमनान्तसािरोधे उभयत्र 
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उपासनाविध्यश्रवणे निर्गाणश्रुतिविरोधे च समानेऽपि आनन्दादयस्ताखिकाः ` 
सत्यकामत्वादयरत्वताधिकाः इति कथं व्यवस्था संगच्छते । आनन्दादीना 
ब्रह्मरूपलयेन निगरुण्तिविसेधो न स्तीति चेत्+ स एव न्यायः सत्यकामत्वादि. 
ष्वप्यनुसन्धीयताम् । ज्ञानवकराक्त्यादीनामपि ब्रह्मरूपे ^ ज्ञानात्मको भगवान् 
बलात्मको भगवान् › इत्यादिश्ुतीना प्रमाणत्वात् । यथा ईशवरसाक्षात्कारार् 
सगुणन्रह्मोपासना काया तथा अदैतसाक्षात्कासार्थं निर्गुणब्रह्मोपासना कायौ 
इति त्वया उच्यते ! ततश्च यथा सगुणं मिथ्या तथा निर्गणल्मपि मिष्या 
स्यात्| ईष्टापरात्तरिति चेत् न निशुणत्वस्य मिथ्याते सगुणत्वं स्थापितं वेते 
इति तव महाननभै. प्रसज्येत । ननु निरुंणोपासनं ययपि श्रमः तथापि मणिग्रभाया 
मणिश्चम इव सम्यव्धफख्प्रदम् । तदुक्तम् | 

८ स्वयभ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः । 
ब्रह्यततत्वोपासनाऽपि तथा मुक्तिफलप्रदा । 

इति चेत् प्रकृतेपि तथालोपपत्तेः। सगुणोपासतर्विरिएटविषयत्वेन श्रमतेऽपि 
निगुणोपासेरनिर्विंरोषविषयतया श्मच्वामावोपपादनं तु निमुंखु्वादुपेयं 
्रक्षाव्विः । यथा रेक्यादर्भिप्यविधिरूपवाक्यद्वयबोधितववेन व्येयतलज्ञेयते तथा 
सविज्ञदेरुपास्तिविधिविषयस्यापि अविधिरूपायाः वस्तुतखविषयिकायाः यः 
सर्वज्ञ ? इत्यादि श्रुत्योःविषयतात् ज्ञेयत्वमप्यस्तु । किच बरह्माणि कतैत्वादिधमी- 
नारोप्य तदुपासना कर्तव्या इति भवन्मतम् । तत्पक्षे ब्रह्माणि कारणवाक्यानां 
समन्वयः अकतैव्य एव । न हिः नाग्नि ब्रह्मवाक्यानां समन्वय" क्रियते भवतां । 
ननु नाम्नो ब्रह्मविकारत्वात् तत्र न समन्वयः । ब्रह्म तु वस्तुतः अविकारित्वातुं 
मुमृष्चन्नेयमिति कारणवाक्यानां तरस्थरक्षणभूतकतैखादिबोधनद्ारा ब्रह्मण्येवं 
तीत्पथैनोधनरसमवेन समन्धयस्य आवक्ष्यकत्वमिति चेत् न; नाम्नोऽविरेषन्रह्म- 
निर्धिरोषलत्बात् तत्रापि समन्वयस्य कतेव्यतापातात् । सत्यकामत्वादीनामषि 
निशणत्ववदवश्षयं॑ज्ञेयत्वमङ्गीकार्यम् । “ य आत्मा अपहतपाप्मा › इत्यारभ्य 
‹ सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स निजिन्ञासितव्यः 7? इति सत्यकाम- 
त्वादीनाम् अपहतपाप्मस्रादिभिःसह जिज्ञास्यत्वश्रवणात् । नु अपहतपामत्वादीनां 
खरूपतया जिज्ञास्यकोरिग्रवेरोऽपि सत्यकामल्ादीनां स्वरूपमहिभाविन जि्षास्यत्र 
नोक्तमिति चेन, सहपटितानां गुणानां केषांचन जिज्ञास्यत्वं केषांचन अजिज्ञास्यत्- 
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मिति अजस्वीयायोगात् । तत्पदेन प्रक्रान्ताना सर्वेषां विदेषणाना परामदौस्य 
असति बाधके न्याय्यत्वात् । न च यधित्रयु म्बकर्ण॑श्चतमानय इत्यादौ योग्य- 
विरोपणस्य खम्बकर्ण॑स्थैव तच्छब्देन परामरौदरीनात्) यश्ित्रगुः बटुधनस्तमानय 
इत्यत्र विदोष्यादामात्रपरामदीददीनाच अत्रापि स्वरुपभूतस्य अपहतपाप्मत्वदिरेव 
परमस; न तु सव्यसंकल्पत्वादीनामिति वाच्यम्, ठम्बक्णैबह्रधनयोः परामर्शो इव 
अत्रापि बाधकामावात्, साधकस्वाच्च । ° एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति 
रित्यादि धमौुक्वा तेषा ‹ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति ? 
इत्यादौ म॒मु्चन्नेयत्वोक्ते; य सवेज्ञः सवेवित् यस्यैष महिमा भुवि? 
इत्युक्त्वा ‹ तदज्ञानेन पररिपरयग्ति धीरा 7? इत्यपरोक्षप्रमाविपयत्वरयोक्तेः 
“५ तुरीथ सर्वदृक् सदा ?› इति तुरीये साधैज्ञयक्चतेश्च सर्वज्ञत्वादीना तालिकतात् 
¢ स विजिज्ञासितव्यः ? इत्यत्र तत्पदेन सत्यकामस्वादीनामपरामदायोगात् । 

केवकमपद्टतपाप्मत्वादीना जिज्ञास्यते तेपा भूताक्रारोऽपि संभ्वेन दहराकारारय 
ब्रह्मलप्रातिपादकददसधिकरणविरोधः अपरिहार्य । ननु चेतनधमौत्यन्ता- 
भावरय पाप्मादिविरहरय अचेतने संम्वे<पि सत्यकामल्वादीनमचेतने संभावयित- 
मराक्यत्वेन विरोधः परिदधियते इतिचेन, सत्यकामल्वादिधर्मणा प्रतिपनोपाधी 
तरैकाटिकनिपरेधप्रतियोगिवेन चेतनेऽप्यसंमावितघात् । चेतने आरोपेन संमावि- 
तवे अचेतनेऽपि असंमावितत्वामावाव् । होममत्रालुवदिन यथा आहवनीयस्य 
विधानं क्रियते, तथा श्रुद्युक्तमहिमाल॒वदिन सत्यं विधीयते इति सर्वं सार्वज्ञया- 
दिकं सव्यमिच्यास्थेयम् । तत्रापि निगुणश्चुतिविसोधेन स्वसुपमहि्न एव 
सत्यत्वं वक्तन्यमिति वचन वैय्यात्यमात्रम् । षष्ठया उपचरितार्थत्कल्पनं साहस- 
मात्रम् । ननु शरमहिमा व्यावहारिकसत्य इत्यङ्गीक्रियते इति चेत् ब्रह्मापि 
व्यावहारिकसत्यमेवस्यात् दद्युक्ते किुत्तरम् । ननु “सत्यस्य सत्यमिति 

पदस्वारस्यात् ब्रह्मणः पारमार्थेकसत्यतं लभ्यते इति चेन्न सत्तत्रीविध्यस्य 
खण्डितत्वात् । पास्मा्िकसत्यलेन ब्रह्मण. सविशेषत्वाच । ““पुथगात्मान 7? 
मित्यादिश्वतिषघ् “ यो मामशेषदोषोज्ज् गुणसवंस्वबहितम् । जानात्यस्मै 
प्रसस्नोऽह दद्यां मुक्ति न चान्यथा, ” ^: भोक्तार यज्ञतपसां सर्वलोकमहे- 
स्वरम्! सुहुदं सवभूतानां ज्ञात्वा भां शान्तिमृच्छति ?› इत्यादिस्प्रतिषु च 
सविदषज्ञानदेव मोक्षोक्ते. सप्रकारकल्ञानस्यैव मोचकत्वमवह्यमङ्कीकतैव्यम् 1 
न च पूर्वोक्तानां प्रमाणानां परममुक्तिसाधननिर्विदेषसाक्षात्कारोपयोगिचित्तद्यु्यु- 
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पायसगुणोपासनाविष्यर्थवादतया चारितार्थ्यमिति वक्तव्यम्, सुक्तिद्यकल्पनस्य 
अप्रामाणिकल्वात् गोरवपराह तत्वाच ! ननु सगुण्ञानस्य फढखन्तरश्रवणात् न 
परा मुक्तिः फर्मिति चेन्न निगुणज्ञानस्यापि ' नास्य अब्रह्मवित् कुङे भवति? 
इति फटान्तरश्चतेः तस्यापि पस सुक्ते न फलरमित्यपि कुतो न वक्तुं शक्यम् । 
स्तुत्यतया उपपादनमुमयत्र समानम् । ‹ एकस्य तुभयत्वे संयोगपुथक्त्व ? 

मिति जभिनिसूत्रोक्तेन ‹ एकस्य उमये संयोगस्य विनियोजकम्रमाणस्य 
पधक्त्वमुमयत्वं नियामक ? भिन्युक्तसंयोगप्रथक्त्वन्यायेन उभयफख्लोक्तिरपि 
समाना । तथा हि यथा एकस्य खादिरस्य क्रत्वथेलवं पुरुषार्थत्वं च “ खादिरो 
यूपो भवति ” ‹ खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्वत ` इति वाक्याभ्यां बोध्यते 
तथा मुक्तेः फखन्तरस्य च वाक्यद्वयेन बोधितताच् उमयार्थ॑ता | 

विल्व सगुणज्ञानात् “ पुण्यपपि विधूय ? इति स्वैकमनितरत्युक्तेः 
परमसुक्तिरेव संमवति । पुण्यपापविधूननदरायामबिधाया अप्यवस्थिल्यसंभवात् 
अन्यथा नि्मणज्ञानजन्याया सुक्तेरपि अवान्तरत्वमेव स्यात् । ' असश्रेवे ` ति 
्वुदयुक्तद्ून्यताया एव परममुक्तेवं स्यात् । शन्यतायाः अघुखरूपत्वानेति चेन्न 
असुखरूपत्वस्य आनन्दाद् व्याद्रृत्तत्वरूपस्य ब्रह्मण्यपि त्वया अङ्खीकारात् । 

दयन्यवादिनाऽपि शून्यस्य आनन्दात्मकत्वमङ्गीकृतम् । कुतः इदं ज्ञायते 
इति चेत सावधानं श्रुणु । सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्मणः स्वरूपक्षणमिति अद्ैतिभिः 
कथ्यते । तत्र ज्ञानानन्दरूपत्वमित्येवास्तु रक्षणम् किं सद्म्रहणिन इत्याराङ्कायां 
स्वरहित्ञानानन्दरूपतवं द्यन्येऽपि परेण अङ्ीकृतमिति अतिन्यािरक्षणस्य । 
अतोऽतिव्याप्तिपरिहासाथ सत्पदमाव्यकमिति अखण्डार्थत्बोपपत्तिप्रकरणे अद्ैत- 
सिद्धि-ख्घुचन्द्रिकाभ्यामभ्युपगतम् 1 

तथा हि अद्वैतसिद्धिः ^ द्यन्यवादिमिरपि सत््वरहितज्ञानानन्दात्मकल्वस्य 
ब्रह्मणोऽन्यत्र अद्गीकासत् मिखितं विना न निर्वििक्षेत्सत्रह्यपिद्धैयिति मिखितं 
कक्षणम् ‡ इति । 

रष्ुचाद्धिका च “ श्यन्यवादस्य विज्ञानवादविशेषरूपत्वात् । तधा च 
आनन्दोऽपि , ज्ञानाकारत्वाव् ज्ञानाभिनन इति ज्ञानातमकानन्दत्वं तन्मते 
ब्रहममिनेऽपीति तद्वारणाय सत्यमिति भावः 7? इति 
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अन्यच्च गुणविरोषविधिसननिहितस्य सामान्यनिषेधकस्य निष्प्रपञ्चवार्यस्य 
विदहितगुणनिषेधकतवं न संमवति । विदेषविधायकस्य निषधकम्रमाणसमकक्ष- 
त्वेन सामान्यनिषेधकवाक्यसकोचस्य अवद्यकरणीयत्वात् ! उपासना प्रकरणस्य 
त्वमत्रेण उपास्यतावगतौ उद्रीथोपासनाप्रकरणस्थस्य ‹ स॒ एषोऽनन्तः ? इति 
श्ुतानन्तत्वदे भूताकाशे उपासनामात्रार्थत्वामिति सुवचतेन आकाङाधिकस्णे 
अनन्तत्वादिदिन्ैनह्यलनिर्णैयायोगाच । सार्व्यादीना वग्धेनुत्वादिवत् प्राती- 
तिकत्वापत्तेश्च । ननु वाग्धेनुत्वदेदद्धिपू्वैकारोपविषयतया प्रांतीतिकतेऽपि 
सल्यकामव्वदिद्धिपूवैकारोपाविषयत्वान्न प्रातीतिकलत्वमिति चेन्न, निर्विशेषे 
चेतन्ये उपासनासिध्यथ शाख्ावगतगुणाना बुद्धिपूर्मकारोपस्थैव त्वया वक्तन्यत्ेन 
तेषा प्रातीतिकत्वस्य दुष्परिहरत्वात् । वस्तुतस्तु असदुपासना न शाखरसम्मता । 

(नाविद्यमानं बुवते वेदा ध्यातुं न वेदिका: * नच रमन्त्यहो असदृपास- 
नयात्महनः । यदनुशया अ्रमन्त्युरुभये कुञ्ञरीरभेत ` इल्यादिस्मृतिव्चनैः, 
“ अचेतनासत्यायोग्यान्यनुपास्यानि, अफलत्वविपर्ययाभ्याम् ? इति संकर्षण- 
सूत्रेणापि तस्याः प्रतिषिद्धलात् । ‹ वाचं धेनुमुपासीत ? ‹ योषितमग्नि 
ध्यायीत `? इत्यादौ घेन्वभ्रिरशब्दयोः प्रयोगः गौणः न तु तद्थयोस्तत्र आरोपः । 
गौगतवाङ्गीकारेण अर्थस्य सुवचतवे आरोपस्य अन्यायलात् । एवमेव ८ नाम नहे 
त्युपासीत ? इत्यत्र च ˆ नामाभिमानिनी चोषा तस्यां ब्रह्म हरि स्मरेत् › इति 
स्मृत्यैव प्रतिमायामिव ब्रह्माधिष्ठानि नामादौ ब्रह्मोपासना उक्ता । नामेति प्रथमावचनं 
“ वसन्तो मारुत › इतिवत् सप्तम्यर्थं इति । तत्रापि नासदुपासना उक्ता । नु 
नाम्नि ब्रह्मारोप एव अङ्गीकतैन्यः समानविभक्तिकत्वामवि इतिराब्दानन्वयप्रसङ्गा- 
दिति चेन, ' नाग्नि ब्रह्म वतैते › इत्युपासीत इति रीत्या इतिराब्दान्वयस्य वर्क 
दक्यत्वात् तथा च नामनिरूपितेयलप्रकारिका ब्रह्मविशेष्यिका उपासना 
अत्र उक्ता न तु नामविरोष्यक्ब्रह्मत्वग्रकारिका वा ब्रह्मविशेष्यनामत्वप्रकारिका 
वा उपासना इति नेयमसदुपासना । 

“यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीःकलत्रादिषु भौम इज्यधीः ? 
इत्यस्य भागवतवाक्यस्य देवतात्वारोपनिषेधपरत्वे एव सम्यगुपपत्तिमवति । नलु 
“ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् पासते › इ्युपास्थस्य ब्रह्मभिन्त्वसुक्तभिति 
च्चेन ˆ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि › इति श्तौ अश्रौतज्ञानस्य 
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कारस्येन ज्ञानस्य वा निषेध इति “ तदेव ब्रह्म ' इत्यादावपि अश्रौतघ्यानरय 
त्वनिषेे “ तस्याभिध्याना ` दिति श्चुतिषिरोधः । विश्चमायानिवृत्तिकथनेन 

अमिष्याने कममुक्तेसाधनमिति प्रतिपादनं न रोभते । तरमात्सगुणमेव परत्रह्म 
तस्य निर्गणत्वे साधकाभावात्त्, बाधकसद्धावास्च तसमात् सगुणत्वनिगणत्वयो- 
विरोधेन समुच्चयायोगात् साध्ये कमणीव सिद्धे ब्रह्मणि विकल्पाससंमवात् अन्य- 
तरवाक्यस्य प्रतीतार्थप्रच्यावनसख्ये बाधे वक्तव्ये निगणवाक्यस्थैव स युक्तः । 
निर्गुणवाक्यपक्षया बहूनां प्रबरानां च सगुणवाक्यानां बाधस्य गौर्वावहत्वात् 
अनौत्सर्गिकत्वाचच । न च बहुं प्राब्रसल्यसपादवं न मवति, `: रातमप्यन्धाना न 
पश्यति ` इति न्यायादिति वक्तव्यम् श्र॒तीनामन्धसाग्यकथनस्य पाखण्डसोदरता- 
ज्ञापकत्वात् । 

निर्गुणवाक्यरयय छगपड्ुन्यायेन ““ चेगुण्यर्वाजितम् *” `“ विना हेषै- 
गुणादिभिः 2 इति विदेषगुणनिधपयवसायित्व संभवति । नच ‹ मेति नेति? 
इत्यादिवीप्साबटेन प्रसक्तस्वधमध्रतिपरेधः प्रतीयते इति चेन, तन्हुतेर्भी- 
न्तरपरत्वस्य समथिखात् । ˆ एव धेर्मान् पृथन् पशयन् तातेपानुचिधाचति ? 
इति श्रुत्या ` सविङेपणे ? इति न्यायेन गुणाना पाथवयस्थेव निषेधात् तत्साम्याद- 
न्यत्रापि तथैव निषेधो वक्तव्यः । न च ' सविशेषणे ` इति न्यायरय विष्ये 
बाधावतार एव प्रवृत्तेः विरेष्ये बाधकं च अन्न नारतीति चन्न) यः सरभज्ञः इल्यादि- 
परः सहस्नश्चुतिमिब॑धस्य समर्थितत्वात् । “ अन्तस्तद्धर्मोपदेश्षात् › ^ अन्त- 
्यास्यधिदेवादिषु तध्दर्मव्यपदेशात्? 'विवक्षितगुणोपपतेड्च ` ‹ सवं धर्मोपप- 
तरच ` इत्यादिवटुघ्र सृन्नेएु धमाणा तत्तदधिकरणसिद्धान्तसाधकतया उपन्य- 
स्तत्वाव् सगुणलसिद्धिरवरयं माविनी । आयोपितधमौणां साध्यस्राधकत्व 
अङ्गीक्रियमाणे बाम्पारोपितधूमस्यापि बह्विसाधकलत्वं॑स्यात् । अहिंसाग्रीषोमीय- 
वाक्ययोशि सगुणनिगुणवाक्ययोरपि भिनविषयतया अविरोधे सुसंपादेऽपि 
सरणवाक्यस्य अतत्वावेदकत्वकथनं सौगतसौष्ददालिनामेिव रोभते । 

विंन्व ब्रह्मणो नि्ध्॑मकतवे तस्य मीमांसाविषयत्वानुपपत्तिः । तथा शाल्ञ- 
विषयत्वानुपपात्तेश्च स्यात् । तदटुक्तमनुन्याख्याने 

स्वधर्मोज्जितस्यास्य ष्ठि शास्त्रेणाधिगम्यते । 
मिष्याधमेविधातुर वेदस्येवाभ्रमाणता ॥ 
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स्वरूप तावत् स्वग्रकादात्वान साखप्राक्पा्यम् प्रकारामानाथप्रतिपादकत्वे 

शाखस्य अरास््रत्वापत्तेः । यद्रा स्वप्रकादात्वमवेयत्वं परस्याभिमतम् । तथा च 

उविद्यस्य शाखप्रतिपाचत्ववचनं कथं न व्याहतम् | न च फटान्याप्यत्वमवेयलवं 

न तु वृत्यन्याप्यत्वमिति न व्याघात इति वाच्यम् । अद्धैत्यभ्युपेतफर्स्य अप्रा- 
माणिकतेन धघटदेरपि फलान्याप्य्वरूपवेयत्प्रसङ्गात् । किच संसगैस्य वा 
भेदस्य वा संसर्ममेदयोरुमयोरपि वा वाक्यार्थेन ब्रह्मणो धमीमावदिव संसगौ- 
दीनामसंभवात् न तस्य दाख्रसमधिगम्यत्वं संभवति । 

अन्यच संसर्ममेदयेरिव वाक्यार्थत्वमवरयमङ्खीक्तव्यस् । अत्र तटस्थ शङ्कते 
ननु सब वाक्येषु पदार्थाना ससर्मस्यैव उत्सगैतः प्रतीयमानलात् तस्य वाक्याथ॑त्व- 
मङ्खीक्रियता कामम् व्यवच्छेदारम्नो भेदस्य तत् किमथैमह्खीकतंम्यम् । तस्य 

सर्वैत्र वाक्ये उत्समेतः अग्रतीयमानत्वात् कितु काचिदेव विदेषणवदात् तस्य 
प्रतीतेः । यथा ‹ इन्द्ियाथे सनिकर्पात्पनक्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षरक्षणे असति 
ज्ञानपदे ज्ञानस्य सुखदेश्च प्राप्तौ उपात्तस्य ज्ञानपद्रय प्राप्तज्ञानविधायकलवानुप- 
पत्या सुखाद्छ्यवच्छेदमात्रं प्रत्यायकत्वं वक्तव्यम् । वस्तुतरतु तत्रापि अर्थाद् 
गम्यमानतया न व्यवच्छेदः वाक्यार्थो भवितुमर्हति । यश्वार्थादर्थो न स चोदनार्थं 
इति न्यायात् । अत व्यवच्छेदापरपयौयो भेदो न वाक्यार्थः । अत एव न्यायामृते 
असंसगंत्वादित्येव हे॒क्कत मितिचेत् सत्यमेवं वस्तुगतिः । तथापि दिदनागग्रमृतिमि- 
वादिभिः आथिकस्यापि भेदस्य वाक्यार्थत्वाभ्युपगमेन तन्मतमाश्चिव्य एवमुच्यते 
अथवा संसग॑वद्वेदस्यापि वाक्याथ न विचित् बाधकम् । तथा हि भेद एव 

तावत्सववेदा्थैः । ““ स्वे वेदा हरेभेद स्वस्माद् ज्ञापयन्ति हि ” अत्र 

एतावान् विरेष अवगन्तव्यः । मेदङब्द भावसाधनः करणसाधनश्च । तत्न 
भावसाधनेन अन्योन्याभावः अभिधीयते । करणसाधनेन स्वातन्त्यादिरूपः 

असाधारणधमं. । ततश्च स्वातन्त््यादिरूपासाधारणधरमप्रतिपादकः वेदभागः 
धममेधर्भिसंसमैग्रातिपादक इति तत्र संसरमै एव वाक्या. । नेति नेत्यादिरपसे वेद- 
सागस्तु मेदमेव प्रति पादयतीति तत्र स एव वाक्या्थैः तेन वेदास्य संसर्गमेदा- 

न्यतरत्वानियत्या ब्रह्मणो वेदवाक्याधैत्वं वदता परेण तस्य संसगमेदान्यतरस्वखू- 

पत्वमद्गीकतेन्यम् । न च तच्छक्यम् । तस्य संसर्गरूपताया वा व्याघ्चान्तरूप~ 
ताया वा तेन अनभ्युपगमात् । 



२८६ न्यायसुधामण्डनम् 

प्रा वस्तु वाक्याथैः संसर्मः मेदः भेदससर्गो वा । राज्ञः पुरुष इत्यत्र 
स्वविदोषस्य स्वामिविदेषण स्वामिविरेषस्य स्वविरोषेण सम्बन्ध प्रतिपाद्यते । 
स्वान्तरेभ्यः स्वामिविक्षेषस्य वा रवाम्यन्तरेभ्यः स्वविदेपस्य वा व्यान्रात्तिः अथ- 
सिद्धैव । न हि अब्याव््यमानयो संबन्ध्यन्तरैः संसर्गो घटते इति संसर्म- 
वाक्याथ मन्वाना मतम् । मेद वाक्याथ मन्यमानानां तु व्यान्नात्तिरेव स्त्र उच्यते ¦ 
संसर्गस्तु आर्थिकः । न हि अन्यस्मात् व्याच्रत्तरय सम्बन्ध्यन्तरेण असम्बद्धस्य 
अवस्थानं सम्भवति इति हि तन्मतम् । उभय वाक्यार्थं मन्यमानाना तु संसर्ग 
भदाघ्ुमावपि सर्वत्र अमिधीयेते इति मतम् । अत्र करयापि मते ब्रह्मणः वाक्या- 
शत्वं न समवतीति न तरय मीमांसाविपयत्वं शाख्विषरयत्व वा संभवति । 
संसर्गस्य वा भेदस्य वा वावयाथेत्वे अवस्यमज्ञ।कार्ये ब्रह्मणि घ्मैसबन्धः स्वेतर- 
मेदश्च प्रतीयते इति अनिच्छताऽपि अद्खीक्तार्थमिति त्वम् । 

ननु ब्रह्मणः निधमक्त्वऽपि जिज्ञास्यता संमवति इति चेन विचारो हि 
जिङ्ञासा नाम । स च धर्मनिणयः । धर्मनिणैयश्च व्याप्यद्दीनरूप । कथमसौ 
राराविषाणवनिधभके स्यात् । अङ्गीकारे च व्याघातः कथंन स्यात् । कित्व 
अनुमानविचारापरप्यीयाया जिज्ञासाया वस्तुस्वरूपज्ञानमात्रं प्रयोजनम् । तरय 
प्रागेव सिद्धात् । असिद्धौ वा आश्रयासिद्धस्य अनुमानस्य अनुव्यानात । 

कि नाम इदमिति स्वरूपानुवदेन इत्थमिति न्यापकधर्मविरिष्टघारशज्ञानम् । 
शूमानुमानादौ तथा दर्शनात् । आरोपिताभ्यां ग्याप्यन्यापकाभ्यां तत्सभव इति 
चेन्न स्वरूपासिद्धिवाधप्रसङ्गात् । ननु यथपि न ब्रह्मनिष्ठेन केनचिद्धर्मेण तत्र 
धर्मान्तरं विधित्सितम्, तथापि कस्यन्वित् व्यापकभूतधम॑स्य निद्या व्याप्यभूत- 
धमन्तिसस्य श्रान्तिप्रसक्तस्य अन्यत्र सतो निवृ्तिर्गाप्यते । यथोक्तं ' सिद्धं तु 
निवतंकत्वादिति । तदर्थस्तु मीमांसाशाख्रस्य ब्रह्मप्रतिपादकल्व सिद्धम् । तत्र 
श्रान्तिप्रसक्तान्यधमेनिवतैकत्वात् इति चेन, न खट निराधास्या कस्यचिद्धमस्य 
निवर्या निराधारैव धमीन्तरल्याव्रत्तिः अनुमातुं शक्या । एवंविधायुमानप्रषृत्ते- 
रीकिकत्वात् । अतो ब्रह्मनिष्टयैव व्याब्रच्या ब्रह्मनिष्रैव व्यावृत्तिः बोधर्नीया इति 
वाच्यम् । यदि च अस्य धर्मः न स्यात् व्याब्ृत्तिमत्ताऽपि न स्यात् । ननु ब्रह्मणि 
व्यादृत्तिमत्तारूपः घमः अद्धीत्रियते न तु विधिरूपसूत्रकारणैव अद्क््यत्रादि- 
गुणानां ब्रह्मण्येव प्रतिपादनात् । “ अमावरूपधमौ नद्धितं भन्ति ” इति वातिक 
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कारिरुक्तत्वाच इति चेन्न, यथा श्वुतिसिद्धतवादद्द्यत्वादयो अभावरूपधमौ अङ्गी- 
क्रियन्ते एवमेव मावरूपा धमौ अपि तत एव अद्खगीकतव्याः । अथ तदङ्गीकारे 
‹ नेहनानास्ति › इत्यादि श्रुतिविरोध इद्युच्यते चेत्, स अद्श्यत्वादंद्धीकारेऽपि 
समानः । अतोऽ्धजर तीयस्य अप्रामाणिकल्वात् सवज्ञत्ादयोऽपि स्वीकायौः । 
अद्र्यत्ादयो वापि त्याज्याः | अमावरूपधमीज्खीकारे अभावाधिकरणत्वरूपधमेस्य 
अवक्यमद्धीकायैलाच । नु स्वज्ञत्वादय समैनिरूप्यतात् सपक्षाः, वियदा- 
दिक च स्वं भ्रान्तिसिद्धमसत्यमेव; असत्यसपेक्षास्तु कथं परमाथतो त्ह्म- 
धर्मतया स्वी कर्तु राक्यन्ते इति चेन्न, यथा सर्वज्ञत्वादयः असव्यसवेसापिक्षलानाङ्गी- 
क्रियन्ते तथा अद््यत्वादयोऽपि असव्यद्दयसयपेक्षलात् नाङ्गीकतैव्या एव । 
विषयतया अन्यपिक्षलवं प्रतियोगितया अन्यापेक्षत्वमिति वैषम्यमकिञ्चित्करम् । 
किच्छ परपिक्षत्वात् यदि सवज्ञत्वादिकं ब्रह्मणो नाङ्गीक्रियते तर्द सत्ताऽपि नाङ्गी- 
कायौ | तस्यापि देरकारस पक्षत्वात् यथेक्तमनुव्याख्याने 

देशकालानपेश्षा हि न सत्ता दवापि दश्यते । 

ननु देदराकारुसपिक्षत् नाम देदाकारुसम्बद्धत्वं वा देदाकार्जन्यतं वा । 

नाद्यः+सम्बन्धमात्रेण परपिक्षाऽसिद्धेः । न हि गगन घटेन संयुक्तमिलेतावता तदपेक्षं 

स्यात् । न द्वितीयः । अनादिनित्यत्वादिति चेत् एवं तर्हि सर्वज्ञादेरपि नान्या- 
पक्षता । न दहि सर्वेण सह विषयविषयिमावसम्बन्धमात्रेण सर्वापिश्षत्वं भवति । 
सौरम्रकारास्यापि घटपेक्षता प्रसङ्गात् 1 न हि सर्वज्ञत्व सर्वेण जन्यते । नित्य- 
त्वात्तस्य । नु उत्पत्तौ सावैच्यदेः सर्वापिक्षतामविऽपि ज्ञप्तौ सा अस्येव | विदिते 
एव सर्वस्मिन् सारवह्यादि विज्ञायते नाविदिते इति चेत्; सत्ताऽपि माभूदुत्पततौ 
परापेक्षा । ज्ञप्तौ तु मवत्येव 1 यदि काश्चिद् वैयाव्यात् क्ाचिदेराकाल्प्रतीत्यन- 
पेक्षाऽपि सत्ता दृदेयते इति ब्रूयात् तदा व्याघातः स्यात् । 

सत्ताप्रतीतौ अवर्जनीयतया देङशकाटौ द्यते न त॒ तदपेक्षा इति चेन 
अभूत्; मवति; भविष्यतीत्यादिप्रतीतिमवधूय सत्तायाः अप्रातिमासात् । 

„ वत्व ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वमङ्गीकृत्य तस्मिन् यदि स्वादिकं 
नाङ्गीक्रियते तर्हिं व्याहतिः स्यादेव । युक्तसुक्तं युक्तिमष्िकायाम् - 
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कि व्याहति पुर घ्रीणां पाणिग्रहणमस्तिते । 

विग्रः स्यात् विप्रता नेव गोमान् स्यात् गौनेकाचन । 
धनी नैव धनं चेति कोनुन्मत्तो वदेद्रद ॥ 

ननु सदादिराब्दाना असदादिव्याघ्त्तत्वं वा अचतादिधभनिष्त्तिवी 
अथं , सत्यादिपदानामच॒तादिधर्मनिषत्तिपस्त्वादिति माष्योक्ते इति चेत् न 
असदादिव्यावृत्तव्वं वा अच्रतादि घमनिव्रतिखूपत्वं वा ब्रह्मणि आगतम् तथा च 
तस्थ निध्मकत्वमङ्कः ननु अमावसूपधमा ब्रह्मणि अङ्गीक्रियन्ते तेषामद्रैताविघातु- 
कःत्वादिति चेन दत्तोत्तरत्वात् मावरयापि रूपत्वात् अभावरूपत्वमरव्येव तस्य 
अमावाभावसरूपलात् । ननु ‹ नेहनानास्ति ? इति श्वुत्या बरह्मणि अमावरूप- 
घमः प्रतिपायते इति तस्य प्रामाणिकलादङ्खीक्रियते इति चेतत् परः सहल्लश्चुतिभिः 
प्रतिपायमाना गुणा किमर्थं नाद्धी क्रियन्ते तेपामपि प्रमाणिकल्वाविदेषात् । 
किच सत्यादिपद्श्चयेऽपि यदि असत्यादिव्याद्रत्तिः स्यात्; गदगापदल्श्च्येऽपि 
तीरे अगङ्घान्याब्रात्तेः स्यात् । तथा च तीरेऽपि मञ्जनं सफटं स्यात् । यथोक्तं 
युक्तिमद्िकायाम् 

“ यदि सत्यादिपदतो लक्ष्ये ब्रह्मणि केवलम् । 
व्यावुत्तिः स्यादसत्यादेस्तेनं साथेक्यमिष्यते \ 
तहि गङगापदाल्लक्ष्यं तीरेऽपि न्यायसाम्यतः \ 
व्यावृत्तिः स्थादगङ्गायारतीरेस्यान्भञ्जनं सदा " इति ।। 

सृत्रकारस्त॒ कण्ठत एव ब्रह्मणि गुणानभिधत्ते। तेयाहि जह्याभे 
गुणप्रतिपादकानि सूत्राणि । ““ अन्तस्तद्धर्मोपदेदात् ? ¢“ बिवक्षितगुणो पपत्तेश्च ?” 
“‹ सुखविदि्टामिधानदिव च ?› अन्तयौम्यधिदैवादिपु तद्ध्मन्यपदेशात् “° अद्स्य- 
त्वादिगुणको धमोक्तेः 2? ^“ घर्मोपपत्तेश्च ? “* आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि 
“ सर्वेपिता च तददैनात् ? ““ सर्वधमीपपत्तश्च ? इत्यादीनि ॥ 

इति निगुणत्ववादभङ्गः । 

स्मृतिप्रामाण्यस्रम्थ॑नम् । 
स्प्रृतिरपि प्रमाणमेव । तथा हि तस्य मानससाक्षात्काररूपत्यात् । बहये- 

ब्धियनिरपेक्षं मन एव स्मरणरूपसाक्षात्कारं जनयति । " स्वातनत्येण स्मरण- 
साधनं मन › इद्युक्तं पद्धतौ । तथा च स्मृतेः फटरूपग्रल्यक्षेऽन्तभीवः मनक्षश्च 
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करणप्रव्यक्षेऽन्तमौवः । नसु स्मृतेयौथा््य॑मेव नास्ति कुतस्तत्साधनत्वेन मनसः 
अनुग्रमाणता दुतस्तसा च प्रव्यक्षप्रमाणता । स्ृतिकाटे तदेरकाल्वैशिष्ठयरूप- 
ूर्वावस्थाया अभावेन अविचमानविपयकत्वास्सपृतेर्यथाथेत्वमेव युक्तमितिचेन 
ज्ञानोष्छिद्ितदेरकाख्योर्विप्रयासचमेव ज्ञानायाथाथते तन्त्र न तु उ्िखतस्य 
विषयस्य ज्ञानकाटेऽसच्चम् । स्मृव्युद्धिखतदेराकाव््योश्च स्म्रतिविपयः सन्नितिन 
स्परतेरयाथाध्यैम् । उक्तं च पद्धतौ यतो ज्ञानकाठे वरतुनस्तथातं याथा्योपयुक्तं न 
भवति । किन्तु यदेदाकारुसम्वन्धितया यद्वरतु ज्ञानेन याद्रौ गृह्यते तदेराकार- 
योस्तरय तथात्वम् । रमृतिश्च तत्र तदा असौ ताद्दा इति गृण्हाति । नच तत्र 
तदाऽसौ न तादट्दाः इति । ननु स्प्रतेः प्रमात्वे तस्याश्च संस्कारमात्रजन्यलात् 
संस्कारस्य प्रमाणान्तरतापात्तेरितिं चेन मनस एव तत्कारणत्वेन संस्कारस्य 
व्यापार्मात्रत्वात् । ततश्च संस्कारसहकृतं मनोऽननुभूतामपि निवृत्तपूवौवस्थां 
विपयीक्ुवैत्स्मरण जनयेदिति न को पि श्चुद्रोपद्व वतमानमात्रविषयाण्यपीन्धियाणि 
सहकारिसामध्योत् कालन्तरसम्बन्धितामापि गोौचस्यन्ति। यथा संस्कार 
सहकृतानि सोऽयमिव्यतीतवत॑मानवविशिष्टप्रत्यभिकज्ञासाधनानि । अनुभवबलेनैव 
इव्य॑सहकारिसामर्यकल्पनानातप्रसङ्खः । ननु ज्ञानसामान्यं प्रति मनसः 
कारणेन तत्र च विवादाभावेन मनोजन्यतोक्तिरयुक्तेति विरेषकारण्मेव 
वक्तव्यामेति चेत्, चाक्षुषत्वाच्छिचं प्रति चक्षुष इव प्रव्यक्षत्वव्याप्यमानसत्वावच्छिनं 
ग्रति मनस एव विरेषतः कारणत्वाद्वीकारात् । के च स्मृत्येवहि सर्वेषा जनानां 
करताक्ृतप्रत्यवेक्षणादिसिद्धिः । स्मृव्यैव कवय कान्यानि कवयन्ति स्मृत्यैव 
शब्दानुमानयोः प्रवृत्तिः । शाब्दवोघकारणीभूता उपस्थितिः परमदीकारणी मूतं 

-व्याप्त्यनुसन्धानं च स्मरूनिरूपे एव । स्मृतेः अप्रमाणत्वे तयोरपे अप्रामाण्यं स्यात् । 

प्रत्यक्षस्य प्रयोजनद्मून्यववं स्यात् । प्रमाणत्वेन व्यवहासमावास्स्पृतिः न मप्रमाण- 
मिति चत् › पामरुब्यवहाराभावस्य अकिश्चित्कसरतात् । पर्सक्षकेः स्मृतिः प्रमाण- 

त्वेन न व्यवह्नियते इति चेन तेषा परीक्षके विगानात् सवैपरीक्षकन्पवहासा- 
भावस्यचारद्धः । 

मानमनोहदौ वामीश्वरदिस्तव्प्रामाण्यस्य समधितत्राच । कतिपयपरी- 
-क्षकन्यवहयाराभावस्य च अतिग्रसज्ञकत्वात् अप्रयोजकत्वाचच । अक्षपादादिन्यवहा- 

मस्य च अस्माकमसम्मतत्वात् । 
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स्म॒तिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानरचतुष्टयम् । 
्रमाणमिति विज्ञेयं घर्माय बुभूषुभिः 

इति श्वुतिरपि स्मृते प्रामाण्यं व्यवस्थापयति । ननु अत्र स्परृतिदाब्दः न प्रकृत- 
स्मृतिपर कितु मानवादिप्रन्थपरः इति चेन; मानवादिस्प्तिप्रन्थानां म्रामाण्य- 
स्यापि वेदाथकज्ञानजन्यसंस्कारजन्यग्रक्रतस्छरतिध्रामाण्यायत्तत्वात् । स्प्रतेः 
अप्रामाण्ये स्मरतिमरत्कम्न्थाना प्रामाण्यास्तभवाच । तथा च “स्मूतैश्चः? ¢“ स्मरन्ति 
नच '* इतिव्रह्मसूत्रेषु स्ृतीनां प्रमाणवेन उपन्यासस्य अस्गतत्वापत्तेश्च इत्यक 
पट्वितेन एतेन \ अद्रैततक्वसुधाकारस्य स्पृतेरभ्रामाण्यव्चनं निरतं वेदितव्यम् ! 

जीवेश्वरभेद सस्थनम् । जीवेरवरभेदे प्रत्यक्ष प्रमाणम् । 
ननु जवेश्वरभेदः कथमह्ञीीकाराहं ~ तद् ग्राहकग्रमाणाभावदिति चेन; 

नाहमीश्चरः इति प्रत्यक्षस्यैव प्रमाणात् । इदं ्रव्यक्षं श्चमरूपमिति नाङ्गीकर्त 
दाक्यते-बाधकामात् । ईश्ररातिर्किस्य करयापि कदापि कथञ्चिदपि 'अहमीश्वरः 
सर्वज्ञः इति प्रतीव्युच्पत्तेः । नु आत्मनः चक्षु च विपरयत्वात् नेदं प्रत्यक्षं 
चक्षुरादिकरणकम् । मनोजन्यमपि न; तस्य केवलं प्रमाणान्तरसह कारित्वात् । 
अतः प्रमाणाजन्यत्वात् " नाहमीश्चरः ? इति प्रस्यक्षं धान्व्याद्मक्रमेवेति चत्, न 
मनोजन्यमिति वा साक्षिजन्यमिति वा च्रूम. । ननु मनः भ्रमाणान्तरसहक्रार्यव, न 
स्वातन्व्येण प्रमाणमिद्युक्तमिति चेत्, सत्यमुक्तं दुरुक्तं तत् । साव॑ननीनायाः 
सुखाघुपलन्धे. त्वयापि चक्षुरादि वबर्हिसिन्द्रयाजन्यताभ्युपगमात् मनोजन्यत्वं- 
साक्षिजन्यत्वेवाऽकामेनापि अङ्गीकार्यम् । ननु नाहमीश्वर इत्यत्र प्रतियो गिलेन 
भासमानस्य ईश्वरस्य अप्रत्यक्षत्वात् कथं तदमतियोगिकमेदः प्रत्यक्षः प्रव्यक्षविपया- 
मावप्रतियोगिनः प्रत्यक्षलनियमात् इति न वाच्यम्, अभावप्रत्यक्षे त॒ प्रतियोगि- 
प्तयक्षस्याप्रयोनकत्रात् पार्थिवपरमाणौ जख्त्वामावस्य अग्रव्यक्षत्वात् । जछे 
पर्थिवपरस्माणुल्ाभावस्य प्रव्यक्षत्वास्च । स्तम्भः पिदाचो न मवति इति सेद्रप्रव्य- 
क्षस्य प्रतियो गिघ्रत्यक्षनिस्यक्षतायाः सकर्तान्त्रिकसम्मतत्वाच्च । अपि च यत्सत्ताः 
यद्नुपरुन्धिविरोधिनी तत्र तदभावः प्रत्यक्ष इति वक्तव्यम् । जीवेश्वराभेदः अक्ति 
चेत्, प्रत्यक्षः स्यादिति उपरन्धि. प्रतियोगिस्वप्रसञ्चनेन प्रसस्नयितुं शक्यते । अतः 
तदभावः प्रस्यक्षः। न च अस्यां प्रतीतौ मासमान- मेदः ओपाधिकः वेति वाच्यम् । 
“ नाहभीश्चर 7 इत्यत्र अहमिति प्रतीतिः न शरीरादितिरिष्टविषयिका अपितु. 
शुद्धात्मविषरयिकैवेति न तद्वोध्यो मेदः ओपाधिकः' । भेद विधाविकासे उक्तम् क्ञान- 
वुखाघाश्रयतवेनोपरम्यमानस्य अहमस्य अनातमलव प्रमाणाभावात् । न च अष्ट्- 
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कारोऽनात्मा दद्यतात् इव्यनुमान मानमिति वाच्यम् । अहंकारशब्दैन अहकार- 
तत्वान्तःकरणगर्गोक्तौ सिद्धसाधनात् । चतन्यमाच्रोक्तो च बाधात् । अन्तःकरण- 
विशिष्टचैतन्योक्तावपि सिद्धसाधन विरिष्टस्य पदाथान्तरत्वात् अपदाथौन्तरववे 
त्वदातो बाधसिद्धसाधनापत्तिः । एतेन अन्तः करणधमौतिरिक्ताहमनुमवविरोष्यस्य 
पक्ष्वमित्यपाप्स्तम् । चेतन्यातिरिक्तस्य अहमलुभव विष्यले प्रमाणामावात् प्रत्यत 
८८ चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः 7? ^“ अहमात्मा युडकेराः ?2 ““ त्वा ज्ञपिमात्र पुरुषं 
भजाम्यहम् "“ इत्यादि श्व॒तिस्परतिभिः चतन्यमात्रस्येव अहमर्थत्विदनेन च वाध- 
तादवस्थ्यात् । दद्य च न तावददृत्तिविषयत्वम्, ब्रह्माणि व्यभिचासात् । नापि 
चिद्विषयत् ज्ञाततया साक्षिविष्ये ब्रह्माणि व्यभिचारतादवस्थ्याव्र। नापि साक्षि- 
चिद्धिषयत्वं तत्, अहं सुखीत्यादिसाक्षिरूपनज्ञानस्य सुखतदाश्रयाहमथचिद्धिषयत्वेन 
उक्तदोषानिस्तारात् । ब्रह्मणश्चस्मव्रन्तिप्रतिविश्ितचेतन्यविषयलाच्च । अन्यथा 
तदज्ञानानिवृ्तिप्रसद्लः । समानविषयकयोरेव तयोर्निवव्य॑निवत॑कमभावात् | 
अन्यथाऽतिग्रसद्ात् । अनुकू्यतकोभविनाग्रयोजकलाच । › क्ाचिद्चृत्तेरज्ञान 
निवर्तकत्वं काचत् वृत्तिप्रतिविश्वतचेतन्यस्येति कल्पनमप्रामाणिकं गौरवपराहतं- 
चेति विभावनीयम् । नु अहमर्थ न आत्मा तस्य आत्मनः पुथगुपदेक्ञात् । 
° अथातोऽहुकारादे्ञ. ` † अथात आत्मदेश्ञः › इतिप्रथगुपदेदान्यथातुपपत्या 
अहमस्य अनातत्वं निश्चीयते ! तत्र आत्मरनब्देन परमात्मप्रहणं कर्त न राक्यते 
यो वे भूमा तत्सुखं ` भिति भूमानसुपक्रम्य “ स एव अधस्तादिति ? 
तस्यापि पाथक्येनोपदेलात् इति चेत् न; भूमाहकायात्नां त्रयाणामपि 
सर्मगतत्रोपदेरेन जीवाहकास्योरतदयोगेन जीवाहंकारपस्त्रामावात् । न च 
स एवेदं सर्वमिति वाक्यरोषात् अत्र सावास्म्यस्येव म्रतिपादनं न स्बगतत्वस्येति 
वाच्यम, सप्तमीप्छमीप्रथमन्तेभ्यो दिग्देडाकारेष्वस्तातिरिति विहितस्य अस्ताति- 
प्रत्ययस्य नानाथ॑कत्वात् । 

न च वाक्यरोषात्सार्वास्यनिणयः स्वाभिदस्य अद्रौतिनाप्यनङ्तीकारात् । 
सर्वस्य ब्रह्माभेदो नाम सवस्य ब्रह्मन्यतिरेवेण असच्मिति स्वीकारे म॒ख्याधरहानिः। 
८ ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत् ?2 “ˆ राजा राष्र ?? मित्यादिवत् तजन्यत्वतदधीन- 
त्वादयर्थोपादानिन इतरम्रमाणाविरोधेन स्वारस्यन व्याख्यानकरणस्य शक्यतात् । 
तस्माव्बीविश्वरभेद्ः न ओपाधिकः किन्तु स्वामाविक एव । इति तद्विषये प्रव्यक्षं 
ग्रमाणमिति सिद्धम् । एवमेव जीवम्रात्तेयोगिकेश्चर धर्मिको भेदः प्रल्यक्ष एव, तस्य 

१९ 
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अस्मदादिप्रव्यक्षाविपयव्वेऽपि रश्वस्प्रवयक्षविषयत्वात् । न च ईश्ररस्य 
ताद्दाध्रत्यक्षे प्रमाणामावः “ उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहूतः 
^“ त्ाम्यहु वेद सर्वायि न त्व वेत्थ परतप ' ““ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न- 
मेकांञेन स्थितो जगत् 7? ^“ अव्यक्तं व्यवितमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धय । 
पर भावमजानन्तो ममानत्ययसनुत्तसम् 2 इत्यादिवचनानां तत्साधकत्वात् । 
एवं जीचानां परस्परमेदोऽपि साधयितु इाक्यते-नाहं देवदत्त इति यज्ञदत्तप्रत्यस्य 
जागरूकत्यात् । 

जीवनब्रह्मभेदे अनुमानमपि प्रमाणम् । 

तथाहि-जडातिस्कतिश्मितिग्रतीयमानोथैः ब्रह्यधर्मिक्मेदप्रतियो मी तस्मति- 
योगिकमेदवान् वा परिच्छिनादसवैज्ञलवाद्वा घटवत् । न चारोपितभेदमादाय 
सिद्धसाधनम् । ददादाषप्यारोपितवदहिनसचेन बाधोच्छेदाप्रत्तेः सिद्धसाधनतापत्तेश्च 
यद्रा ब्रह्म स्वज्ञानावाध्प्रजीवग्रतियो गिकमेदवत्; पदाधैत्वात्, घटवत् । 

यद्रा जविश्वरामेदः पारमार्थिकः अनिषेध्यत्वेन प्रमाविषयत्वात् ब्रह्मवत् । 
न चासिद्धिः, ^“ नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा ? इत्यादि श्वुतिभिः मेदो निपिष्यते इति 
वाच्यम् एवमादिश्वतीना ईश्वरसमानद्वषटरनतरनिपेधपर्त्वात् । 

यद्रा जीवः न ब्रह्माभिन्नः परिच्छिन्त्वात् घटवत् । एतेन अन्तःकरणाति- 
रिक्तोऽहमिति प्रतीयमानो जीवो न प्रस्माद्भियते चेतनत्वात्, पदाभैतवाद्रा ब्रह्मव- 
दिति परास्तम् । प्रव्यक्षविरसोधादयुक्तदूषणगणप्रासात् । 

ननु नाहमीश्वर इति प्रत्यक्षं स्वीक्रियते एव । अहमर्थस्य जीवत्वाङ्गीकारे 
अपि न बाधकम् | जीवानुयोग्किश्चगप्रतियोगिकमेदोऽपि अङ्गीक्रियते-विरिष्टयोः 
अभेदानङ्खगीकारात् उपरुक्षितयोरेव अस्माभिः अभेदाङ्गीकारात् इति चेन, गोत्वा- 
शअत्वविवक्षामनत्रेण गोत्वाश्चत्वोपरक्षितयोः गवाश्चयोरपि अमदः स्यात् । इष्टा- 
पक्तिरिति चेत् सवत्र व्यवहार विवः स्यात् गोत्वाश्चत्रयोः यावदाश्रयभावित्वात् 
तदुपरूक्षितत्वं तदभावकाङे तदृन्यावल्य॑मानल्ररूपं गवाश्वयोः न संभवति अतः 
उपदक्षितयोस्तयोः अमेदापादनं न संमति इति चेत् जीघ्रलवेश्वर्त्वयोर परि नित्ये 
यावदाश्रयभाविलात् तदुपरक्षिततवं जीवश्वस्चैतन्यस्ररूपयोरपि न संभवति । 
उपलश्षितत्वाङ्गीकारेऽपि भेद एव सिद्धयति । तदुपरक्षितत्वं नाम तब्दोध्यन्या- 
बृत्तिशारितवं व्याति" भेद इव्यनर्थान्तरम् । विदेषणतापमा यः यादृशीं व्याघ्रात्ति- 
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चुद्धिं जनयति उपखक्षणतापन सः ताद्रीं व्याब्रा्तेबुद्धिं जनयत्येव । तथा हि- 
काकपिकवन्तौ यज्ञदत्तदेवदत्तगृहौ इत्यत्र काकपिकविदेषणवत्तादशायां यज्ञ- 
दत्तदेवदत्तगृहयोः याट्दा पारस्परिकन्याघरत्तिज्ञानं काकपिकविदेप्णाभ्यां जन्यते 
तदेव तदुपलक्षणवत्ताददायामपि ताभ्यामेव जन्यते । 

क्त्वि अ्थापत्तिरूपनुमानविरेबेणापि जीवेश्चसमेदः साधयितुं शक्यते । भेदं 
विना संसारित्वासंसारिलादिव्यवरथानुपपत्तेः । नच कल्पितभेदस्तदुपपादकः 
भदक्ल्पनाया अद्याप्यसिद्धेः । 

एवं जीवानां पररपरमेदेऽपि अनुमानं प्रमाणम् । तथा हि देवदत्तात्मा यज्ञ- 
दत्तास्मग्रतियोगिकानौपाधिकमेदवान्, तद्ःखाननुसन्धानवत्वात् घटवत् । नचा- 

प्रयोजको हेतु । विपक्षे हैत च्छिन्निरिव बाधिका । चेतरो भेत्रप्रतियोगिकताविकः- 
भेदवान् तदनुभूतसवाननुमाबितृखात् घटवत् विमतं सुरभिधूमरहितम्, 
चन्दनप्रभववद्विनरहितत्वात् इत्यादाविव विदेषणसाथैक्योपपत्ते । विमतो 
वन्ध्वंसः स्वप्रातियोगितावच्छैदकावच्छिनाधास्प्रतियोगिकप्रतियोगिन्नानाबाध्यः 
भदवननिष्ठ. बन्ध-ष्वसत्वात् । समतवत् 1 

जीवः स्वज्ञानावाध्यजीवप्रतियोगिकमेदवान् पदाथत्वात् घटवत् । सर्वत्रा- 
स्यनौपाधिकमेदभिवि सुखदुःखानुसन्धानानुसन्धानादिन्यवस्थाुपपत्तेनीग्रयो- 
जकत्वम् । न चौपाधिकमेदेन व्यवस्थोपपत्तिः कर्चरणादयुपाधिभेदेऽपि 
बाव्छ्युवादिरारीरभेदेऽपि च तद्रतसुखटःखायुसन्धानददरोनात् । 

ननु देवदत्तसुखदु ;खानुसन्धानं यज्ञदत्तस्य आत्मन आपाद्यते उत यज्ञः 

दत्तदेहस्य, नाच इष्टापत्ते. सिद्धान्ते आत्ममेदाभावेन तदनुसन्धानस्यैव तदीयत्वात् । 
नपि देहस्य तदापाद्यम् जडत्वात् इति चेत्र न । देवदत्तररैरेणापि तच््ञानात् 
्ररत्तिग्रसङ्गाच. । 

एवमेव ओपाधिकमभेदेन व्यवस्था उपपद्यते इति न युक्तम् । उपाधिभेद- 
न्यतिस्किपाधिक्मेदस्य अप्रतीतेरसग्भवाचे । स्वाभाविकम्रदेदाषिशेभामषि 
'परिच्छिननोपाधिसम्बन्धस्य अयोगात् । एतेन अवच्छेदकमदप्रयुक्तावच्छिनभिद 
एव व्यवस्थानियामकः इत्यपि निरस्तम् । 

उपरयक्तानि सव।णि अनुमानानि “ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” “ एको- 
देव; स्वेभूतेषु गूढः 7? इत्यादि श्त्या ““ आकाश्ञमेक हि यथा चटार्दिषु 
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पुथग्भवेत् । तथाप्येकोप्यनेकः स्यात् जलाधारेष्विवांशुमान् 7? इति याज्ञ- 
वल्क्यवचनेन ¢“ ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । सवेषां 
साक्षिभूतोक्षौ न ग्राह्यः केनचित् क्वचित् 1 

किप भानि मि पोप न गि पिति भ निभो पेत पो जः ममो पिः 01, ता, प वा 

इत्यादि भारतव्चनेन च बाध्यन्ते इति प्रव्यक्तम् । श्चतेरर्थान्तरस्य 
वक्ष्यमाणत्वात् । “ एकोदेव › इतिश्चती मास्तव्चने च जीवभेदं सिद्धवच्करलवा 
अन्तयौम्थैक्यमेव प्रतिपायते इत्यतः त्वदभिमतं न सेत्ययति । याज्ञवल्क्यवन्वनस्यापि 
‹ एक एव तु भूतात्मा › इत्यादिवत्परमात्मविषयकत्वात् । एतेन, न चभिद- 
श्ुत्यप्रामाप्यप्रसङ्घे विपक्षे बाधकः इत्यपि निरस्तम् । अ्ीन्तस्तेऽपि तदप्रामाण्यसय 
अहानेः । 

श्रुतिस्मृतीनां जीवेह वरभेद एव तात्पयसमभथेनम् 
यद्यपि द्वासुप्णादिपरःडतश्चुतयो भद प्रतिपादयन्ति, तथापि तेषा भेदे 

तास्पयं नास्ति प्रव्यक्षसिद्धभेदानुवदिलात्तासाम् इति चेन; त्वन्मते अहमधै- 
विरिष्टं एव मेदाुभवेन निरुपाध्यातममनि भेदस्य प्रत्यक्षेण अगृहीतत्वात् तन्दोधकः- 
त्वेन श्वुतीनामतुवादित्व्णनं न युक्तियुक्तम् । न च प्रव्यक्षीसिद्धातिरिक्तमेद- 
-विषयकते प्रमाणामावः । अनन्तानां श्रुतीनामनुवादित्वे चैरथक्यापातात्+ 
विषयान्तरकल्पनेन नैरथक्यपरिहारस्य प्राज्गसंमतत्वात् । 

“ तुष्यतु दुज॑नः › इति न्ययेनेदमुक्तम् । अस्मद्रीत्या मेदश्चुतीनामनुवादि- 
तेऽपि न दोषः । तस्य याथाध्यैरूपप्रामाण्याविरोधित्वात् । यनत्तननेत्यादिनिपेध- 
सिङ्गाभावेन अधिकविधानाथेमनुवादिव्वमिीति कि न स्यात् । यैकविधविधेयानां 
विधानदशनाच्च । विधानाथमदुवादितवेऽतुवादकपदानां स्वाभेपर्त्वाक्षतेश्च । चित्व 
ग्रतिजीवं भेदस्य प्रव्यक्षसेद्धवेऽपि जीवत्वावच्छिने तदसिद्धयमावात्त् श्ुतेरन- 
नुवादित्वमुपपते । किंच ओपनिपदस्य ब्रह्मणः प्रमाणान्तरेण अप्राप्ततया 
तद्धर्मिकस्य तस्प्रातियोगिकस्य वा मेद्रय कथं शाक्षनिर्पेक्षप्रव्यक्षिण प्रापि 
नच श्त्यधक्ञानरून्यानामपि मेदग्रतीतेः न दाश्षसापेक्षत्वमिति वाच्यम् । 
ग्रतियोग्यु्पस्थितिं विना तव्परतियोगिकमेदप्रतीतिरसम्भवात् सत्यम्; तथापि, 
भवतु भेदग्रत्यक्षं “यः सवेज्ञः सवेवि दित्यादि प्रतियोगिग्राहकश्चति- 
सापेक्षं मेदश्रुतिसयपेक्षत्वस्य अनुपयोगात् इति चेन्न; यत् प्रमाणं यद्विषये 
यदुपजीन्यैव प्रवतेते, तस्य तद्विषये तस्य तल्नातीयरय षा अनुवादत्वानापादकः- 
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त्वात् । अन्यथा तवापि ° त्वमसि › इत्यादिमहावाक्यानामनुत्वदित्वेभव स्यात् | 
शरुत्या तत्पदार्थस्य ब्रह्मत्वावगत्यनन्तरं ® अहमस्मी ? ति तदथब्रह्मामेदस्य ्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात् तस्मच्छ्रतेरननुवादिववेन मेदे एव तात्पर्यमुपवणंनीयम् । मेदस्य श्रुति- 

तात्ैविषयत्वेनैव ताचिकत्वसिद्धेश्च । न च ताच्िकलत्वसिद्धं विना तात्पर्य- 
विषयत्वं न सिष्द्यति इति चेन्न; ब्रह्मणोऽपि श्रुतितात्पयोधेषयत्वासिद्धेः प्राकर 
ताच्िकल्वासिद्धया तत्वविदकश्नृतीना ब्रह्मणि तात्पयं न सिद्धयेत् । नच्च भेदस्य 
निषिद्धतेन कथं ताचिकत्वनिश्चयः तदभवि च कथं श्रुतितात्पयैविषयत्वमिति 
चेत् “ नेति नेति, ˆ असद्वा इदमग्र आसी ` दित्यादि श्वतिः ब्रह्मणोऽपि 

निषिद्धत्प्रतीतेः । 

ननु मेदज्ञानान्महापएरुषाथौग्रतिपादनेन प्रद्युत “ उदरमन्तरं कुरते अथ 
तस्य भयं भवति?” ^° स॒त्यो. समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ? 
इति भेदज्ञानस्य अनथंहेतुतप्रतिपादनेन च श्रुतीनां मेदपरत्वं न संमवति । 

अथ येन्यथातो विदुर्ययाजानस्तेऽक्य्यलोकामवन्ति+? “ अथ योऽन्यां 

देवतामुपास्ते अन्योसावन्योहमस्मीति न स वेद यथा पशुः" 
इत्यादिना भेदस्य निन्दिता । " नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा: इत्यादिना 

मदामावस्य प्रतिपादितत्वाच्च । मेदं प्रतिषिद्धय ““ एष ते आत्मान्त- 
्याम्यमृतः 2 इत्यमेदप्रतिपादनाचच । अत्र सर्वत्र ईश्वरनानात्वस्य अप्रसक्तत्वान 
निषेधो युक्तः इति चेत् तदेतत्सवेमापातस्मणीयम् । ““ पृथगात्मानं प्रेरितारं 
च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामतत्वमेति 2 ‹' जुष्ट यदा परयत्यन्यमीश्मस्य 
महिमानमिति वीतशोकः "ˆ इव्यादिश्चुत्या “ यो मामेवमसम्मूढो जानाति 
पुरुषोत्तमम् । स सवेविद् भजति भां सवंभावेन भारत ˆ* इत्यादिस्मरत्या च 
भेदज्ञानस्य महापुरुषारथ॑हेतुत्वावगमात् । पूर्वादाहतवाक्यपयां छोचनया च उपर्युक्त 
प्रमाणयोः जीवेश्वसभदपरत्वस्थैव न्याय्यत्वाचच । पेक्यमात्रस्य प्रतिपिपाद् यिषितत्वे, 
चराब्दप्रथक्रब्दयोैस्यथ्यीच्च । न च “ उदरमन्तरं कुरते * इत्यस्यां 
श्चतौ मेदज्ञानस्य अनथहेतुत्वं प्रतिपाद्यते इति वाच्यम् उदरम् अल्पमेव, मिध्या- 
भूतमेव, अन्तरं भेदं करोति-भेद बुद्धि करोति, तस्य मय॑ भवतीति मिथ्याभूतमेद- 
ददन एव मयप्रतिपादनात् । “ य इह नानेव यष्यति ‡ इत्यस्यापि नानेव 
अखीकं अल्पं वा भेदं यः प्यति तस्य॒ मृत्युभयप्रदद्यैनात् । वस्तुतस्तु 
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एतदादिवाक्यजातं परमात्मनि स्वगतस्वप्रात्योगिकमेददार्चनिन्दापरमिति न ततः 
पररस्येष्टसिद्धिः । पू्वैवक्येषु परमेश्वरस्यैव प्रस्तुतत्वात् । “ अथ येन्यथातो 
चिदु › रित्यस्यापि ‹ स एवेद सर्व॑म् ` “अहमेवेदं सवम् † “ आत्मेवेद सवं ? 
मिति सामानाधिकरण्यनिर्देराख्ब्धं यत्सर्वनियामकतसवैकारणत्वादि, अतोन्यथा 
तद्िरद्धाकारेण ये जानते तन्मात्रनिन्दापर्त्वाच्च। " अथ योन्यां देवता ` सिति 
श्रुतिरपि योऽन्यो जीवः अन्यां विलक्षणां देवतामुपास्ते किमिति अन्योऽसौ पर- 
मात्माहमस्मीति ‹ न स वेद यथा पञ्यु रिति जीवपरभेदोपासना विनिन्दति 
इति न त्वदनुकूरम् 1 न च व्यवहितान्वयो दोषः सन्निधानात् योग्यतायाः 
प्रनरुत्वात्। 

यद्रा ^ अन्योसावन्योहमस्मी  स्येवोपासनाप्रकारः। सा चोपासना 
परदेवताविषयिष्येव कार्या । यस्तु प्रदेवतान्यां देवतामुपास्ते, न स वेद् यथा 
प्यः तथा च प्रमाणम् “वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यं देवसुपासते । तृषितो जाहृवी तीरे 
कूपं खनति दुर्मतिः ? इति । न चेवं ‹ नान्यातोऽस्ति द्रष्टा ? इ्यादिना 
मेदं प्रतिषिध्य ‹ एष ते आत्मा अन्तर्याम्यम्त ? इत्यभेदप्रतिपादन कथमुप- 
पयताम्-एषेन्तर्यामी ते आत्मा स्वरूपमिति तदथंप्रततिरिति वाच्यम् । “ सदा- 

पदयन्ति सूर्यः › इत्यादिद्रष्रनकवप्रतिपादकश्चतिविरोधेन द्रष्रूसामान्यमेदनिषेध- 

परत्वायोगात् । अत इत्यनेन प्रकृतं सवैनियन्तारं परामृर्य ‹ अतोऽन्यो दरष्टा 
नास्ति इत्युक्ते अस्मिन् प्रमि अयमेव सवेनियामकः नान्यः पुरुषोऽस्ति इत्यादा- 

बन्यदाब्दरय प्रकृतसदृशान्यपरतया ब्युतनसेनेहापि सवैनियामकद्रषट्न्तरनिपेध- 
स्यैव उचितत्वाच । 

“ एष ते आत्मान्त्याम्यिमुतः "ˆ इत्यत्र परधिन्यादिनियामककःतवेन प्रस्तुत 

आत्मा ते अन्तर्यामी इत्यर्थः| तथा च सूत्रम् “ दारीरश्चोभ्येऽपि भ्देनैनमधीयेते ? 

इति ! गुसुचरणास्तु-अद्रैतमाष्यकारैः एतत्सूत्रन्या्यानावसरे अस्याः भरुतेभद्- 

परत्वसुक्तमिति सुनिपुणं प्रतिपादयन्ति । तदनुसारेण अपसिद्धान्तोऽपि तदन्यथा- 
व्यास्यानकर्तगरे पतति । 

अत एव साघु सद्यं चोक्तं श्रीमदानन्दकैधमगवद्पूज्यपादैः ५ न जादे 

करिचदागम, सन्ति च भरे सर्वागमाः ”' इति 
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भदस्षामान्यस्य दुर्निरूपत्ववादमभङ्धः । 

तत्र तावत् एं खदु अद्रैती तत्र तत्र प्रत्यवतिष्ठते । मेद. न प्रमाण- 
गोचरः 1 न च प्रत्यक्षप्रमणिनैव स प्रमीयते इति वाच्यम् । अन्योन्याश्रया- 
दिदोषगणम्रासात् । तथा हि मेदः सन् द्विष्ठो वा स्यात् एकनिष्ठ" अपरनिरूप्यो वा 
स्यात् 1 अयि प्रव्यक्षप्रतीतौ मासमानः मेदः घटपटौ भिन्नौ इति घटपटविदोषण- 
तया वा प्रतीयेत घटपय्योभद इति धटपय्विरोष्यतया वा प्रतीयेत । मेद् इत्येव 
कुत्राप्यप्रतीते. । द्वितीये त॒ घटात् पये सिन इति वा घटात् पटस्य मेद् इति वा 
घटप्रतियोगिकतया पटधार्पिकतया भेदप्रहो वक्तव्य । तत्रोमयत्राप्यन्योन्याश्र- 
यतम् । विरोष्ययोर्धटपय्योज्ञाने सति हि तद्विशेषणतया भेदो ज्ञातव्य । न हि 
अन्नस्य अप्रव्यक्षते दण्डः तद्विरोषणतया अध्यक्षी कत शक्यते । भेदज्ञानं च विना 
विरोष्यज्ञानं न संमति । न दहि अज्ञाते भेदे घटपटौ इति दि व्वविरिष्टाथैज्ञानं 
सेभर्वति । एवं मेदरूपविरोष्यज्ञाने तद्विशेषणतया द्वित्वावच्छिनघरपरज्ञानम् १ 
दवित्वप्रतीतिर्भदज्ञानका्यैखात् । द्विवावच्छनवटपज्ञने च भेदज्ञानम्, ससंवन्धिक- 
पदार्थप्रतीतेःसंब्रन्धितावच्छेदकप्रकारकसबन्धिज्ञानकायेत्वात् ईत्यन्योन्याश्रयत्म्। 
तथा धर्भिप्रतियोगिज्ञाने मेदज्ञानम्> तस्य तज्जन्यत्वात् । भेदज्ञाने सव्येव धर्म- 
प्रतियोगिनो ज्ञानम् । न हि मेदग्रहमन्तरेण धर्मिप्रतियोगिमावः ज्ञातं राक्यते । तथाः 
घटात् घटस्य भेद इत्यपि प्रतीतिः स्यात् । न च परस्परश्रयोत्पत्तिकानि कार्याणि 
कदाप्युत्पत्तुमर्हन्ति । कि च प्रत्यक्षं मेदेव विषयीकरुयीत् उत वस्त्वपि । नाद. । 
भद् इव्येवाग्रतीतेः । द्वितीयेऽपि कि येदपूर्वै वस्तु गोचस्येत् उत वस्ुपूर्वं भेदं 
युगपदुभयं वा । नायः । मेद॒ इव्येव अप्रतीतेरिति दत्तौत्तर्त्वात् । बुद्े्िसम्य 
व्यापारायेोगाच । अत एव न द्वितीयः । नापि तृतीय. । मेदभ्रतीतिवैस्तुप्रतीति- 
पूैकतेन यौगपदायोगात् किच पटो मिन इति विरोषणविरोष्यभावश्रतीति- 
स्तावद्र्ते ! सा च मेदप्रतीत्यधीना इति दण्डी चैत्र इत्यादौ दृष्टचर इति मेद्- 
प्रतीतिपरम्पस्या अनवस्था स्यात् । क्षै च किमयं मेदो भिन्नमेव धर्मिणं पस्प्मिते 
उतामिनम् । नायः । अनन्तमेदाम्युपगमप्रसङ्गात् । अन्यथा आत्माश्रयाचापातात् । 
सन्तु अनन्ताः मेदाः किं नश्छिनभिति चेत् न; ते अनन्ता अपि भेदाः 
कविः क्रमेण धर्मिणं परिरमन्ते उत युगपत् नाद्य. | क्रमेण परिरममाणानन्तमेद- 
संबन्धाय धर्मिणोऽनादिनिव्यतापातात् । न च मेदानन्स्यं प्रामाणिकं येन तदङ्गी- 
कारः स्यात् । न द्वितीयः, भिने मेदस्थितिरिति पक्षक्षते । मेदसंबन्धं विना 
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भिनल्वाचोयुक्तेयुक्तलात् । न दितीयः । विरोधादेव । कि च मेदः क्षै स्वरूपं 
धर्मौ वा । नाद्य; | 

सपेक्षत्वात्सावधेश्च तच्वेऽेतपरसङगत । 
एकाभावादसंदेहाल्च रूपं वस्तुनो भिदा ॥ 

क्षे च सेदस्य धटसवरूपवे धघट्मेदराब्दयोः पसौयत्व, ततश्च 
अन्यतरराब्दर्परिहरिण अन्यतसप्रयोग स्यात् । न द्वितीय । अनवस्था 
पातात् । तरमद्धिदरवरूपस्य विचायसहत्वेन  तच्प्रत्यक्षस्य असंभवात् 
अविद्याविरसित एखायं येद. इति! पएववादी ग्रष्टम्य । कि सेदरय 

द्रीनमेव निराकरैयते, उत तस्य कारणजन्यत्वम् । अथ निर्दोषकारण- 
जन्यत्वम् । नाद्यः | यदि मेदौ द्द्येत तदा अन्योन्याश्रयत्वादेक स्यात् इत्या- 
पादने भददशैनस्य उमयसंमतत्वेन विप्यापर्यवसानात् । मेदश्रमनिससाय 
वेदान्तश्रवणाययोगाच । न हितीय । तत् किमजन्यतया स्यात् उते अतत्कारण- 
जन्यतया वा । नाद्य. मेदप्रतीतेर्निव्यलापतच्या तवैव अन्थापातात् । न 
द्वितीयः । तदुत्पादकस्यैव तत्कारणवेन व्याघातात् । तृतीयेऽपि कि तकण 

' सदोषत्वाध्यवसाय. अथवा स्फुटतरबाघकवरात् । नाद्य । बेदान्तवाक्यजन्यज्ञान- 
विषयरय रेक्यस्यापि अविश्वसनीयता पातात् । व्वदुक्ततकौणा एक्येऽपि 
प्रसरसंभवात् । कश्चात्र मेद प्रत्यक्षे दोषः । अविद्येति चेत् तई सेव वेदान्ताना- 
मपि मूरुमिति तत्रापि ग्रहेषः स्यात् । न द्वितीयः । निसवकादास्य तस्य अभा- 
वात् । तत्वमसीत्यादेरथौन्तरपरत्वात् । कि च त्वया कल्प्यमानवाधकज्ञानं कि 
भदविषयक्रमुतामेदविपयकं यद्वा यततकविचिदुदासीनविपयकम् । निसारम्बन- 
बाधासंमवात् । नाय ! अस्मदभिमतासिद्धेः । दितीयेऽपि अभेद. कि भेदाभावः 
उत भदविरोधी यद्वा मेदान्यः। पक्षत्रयेऽपि मेदः अङ्की कतंम्यः एव । मेदामावादि- 
विषयकेण बाधकम्रत्ययेन स्वविषयस्य प्रतियोगिविरक्षणतयैव ग्राह्यत्वात् । नापि- 
तृतीय । उदासीनविषयकस्य प्रत्ययस्य बाधकल्वायोगात् । कि च बाधवक्ञानं 
भवत् नायं मेद् इति वा+ नास्त्यत्र भेद इति वा; अन्यदेव भेदरूपेण प्रत्यभात् 
इति वा भ्वेत् । तदेतत् त्रयमपि मेदावगाहीति कथं तद्रोधं भवेत् । नु तथापि 
अन्योन्याश्रयत्वादयः दोषाः कथं परिद्ियन्ते इति चेत् सावधानमनाः श्रणु । 
मेदः धमिस्वरूपमेव तेन धर्भिप्रतीतिरेव मेदप्रतीतिरिति ग्रतीतिदयाभाबानान्यो- 
याश्रयत्वम् । यदुक्तं प्रत्यक्षं॑कि मदमेव विषयीक्ुयौदित्यादि तत्र युगपुभयं 
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विष्यकिरोतीति वदामः । न च मेदग्रतीतिवेस्तुप्रतीतिपूवेकत्वात् यौगपया- 
योगः । भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वेन वस्तुप्र्ततिरेव मेदग्रतीतिरिव्यङ्गीकारात् । अन्यथा 
विम्बप्रतिविम्बयोरमदग्रहि त्यक्ष जीवव्रह्मणोसभेदग्राहि श्रुत्यादिकं च किमभेद्- 
भेव विषयीक्रुयौदुत वस्त्वपि इति प्रश्वकरणसंमवात् । यदप्युक्तं पटो मिन इत्यादि 
तदप्यसारम् मेदस्य धर्भिस्वरूपत्वदेव अनवस्थादोषमीत्यभावात । न च तथात्वे 
विदेषणविशेष्यमावः कथमरुपपद्यतामिति चेत् सविरेषभिदाङ्गीकारेण दोषामावात् । 
अन्यथा जीवाभिनं ब्रह्यव्यादावपि विरोषणविरोष्यमावासुपपात्तेः । यदुक्तं भेदो 
भिन्नर्मव घार्भिणं परिरमते इत्यादि तदपि तुच्छम् । मेदस्य धर्मिस्वरूपत्वेन घर्मिरणं 
परिरमभ्यैव मेदस्य जातवाङ्गीकायात् । ननु धर्मेणा सहैव धर्मोतपच्यङ्ीकारे 
रणिना सह गुणोत्पत्तिरङ्गीकाया स्यात् तथा चोत्पन द्रव्य क्षणमगुणमाक्रेयाकं च 
तिष्ठति इति न्यायस्य का गति गुणेष्वपि धरमन्यायस्य प्रसरातु इति चेन; नैया- 
यिकं प्रत्येव एवमापादनसंभवात्। वय तु ज्रूमः तदुक्तन्यायस्य अधोगतिरेवेति । 
गुणगुणिनोः विषाणद्रयवतर् युगपदुत्च्यद्खीकासयात् । गुणवदुपादानमेव गुणवदु- 
पदेयात्मना परिणमते इत्यङ्गाकाराच । ननु भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वे कि प्रमाण- 
मिति चेत् प्रत्यक्षमेवेति घ्रूमः। यदा यदा घटेः स्वरूपमनुभूयते तदा तदा 
घटादिकमघटाद््ाव्रत्ततयैवानुभूयते न तु अघटादिसर्वांसमकतया इति तु सर्वालु- 
मवसिद्धम् 1 व्याब्रात्तिरेव मेदः । तेन अघटादिस्वभेदो घटादिस्वरूपमितिज्ञायते । 
अयमत्र प्रयोगः संभवति । विमतो भेदो घटस्वरूपं घटप्रतीतौ नियमेन प्रतीय- 
मानत्वात् । नियमग्रहणात् घटपटाविति समूहाखम्बनज्ञानविषये पटे न व्यभिचारः । 
ननु अत्र व्यानि" न समवति । न च यज्ज्ञाने यन्नियमेन उपरम्यते ततत्स्वरूप- 
मिति व्याभि' संमवतीति वाच्यम् दण्टज्ञानादौ अवश्यं भासमानदण्डादौ दण्डया- 
दिस्वरूपत्वामवेन व्यभ्प्वायादिति चेन यत्र घटप्रतीतयिव नियमेन प्रतीयमानचं 
तत्र घटस्वरूपत्वम् यथा घटरस्वरूये इति विरोषन्याप्निरेवाश्चयात् । यद्रा घटभेदावन्यो- 
न्याभिन्नौ नियमेन अन्यतरप्रतीतावन्यतरस्य प्रतीयमानत्वात् । ययोरन्यतरस्य 
प्रतीतौ अन्यतरस्य प्रतीतिनियमः तावभिन्नौ । यथा संप्रतिपनने घटघटत्वे इति 
श्रयोगसंभवात् । दण्डिग्रवीतौ दण्डस्य रफुश्णनियमेऽपि दण्डग्रतीतौ दण्डिनः 
स्फुरणनियमामावात् न व्यभिचारः । ननु मेदः न धर्मिस्वरूपम तस््रतीतावपि 
कदाचिदग्रतीयमानत्वाव् । यो यतुप्रतीतावपि न प्रतीयते नासौ तत्स्वरूपम् । 
यथा घटयप्रतीतावप्रतीयमानः प्रटः न धटस्वरूपमिति सद्मतिपक्षात् इति चेन) 
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असति प्रतिबन्धके संरशयादरौनेन सर्वैव्यावृत्तमेव वस्तु ज्ञायते इत्यवर्यमङ्धीकायै- 

त्वात् । यदि सथैस्य स्वरूपं सबैन्याटृत्ततया नानुपरूयते तदा सवैपदार्थान्तर्गतात्म- 
स्वरूपं प्रतीयमानं घटादिसर्वव्याबृत्तत्वेन न प्रतीयेत तथा च अहमिति अनु- 

भूयमानः अहं वा अन्यो वा इति संरायविषयः स्यात् । समानधमदरौनदः 
संरायकारणस्य सत्वात् । प्रतिबन्धकीभूतन्याच्चा्ेज्ञानस्य अमावात् । तस्मादुक्त- 
संरायकारणस्य सेऽपि व्य्रेत्तिज्ञानरूपम्रतिबन्धकरय सत्वान तथा संराया- 
दिकमिति चक्तभ्यम् । तथा च सिद्धं वस्तुप्रतीतिरेवभेदमयगाहते इति । 

ननु कथं भेद वस्तु प्रतीतविव प्रतीयते । प्रतीव्यभावे पूर्वोक्तसंशया्या- 
पत्तििति चेन्न, पच वस्तुप्रतीतिः पश्वान्द्वेदप्रतीतिरिव्यङ्गीकारात् । न चेतद् 
युक्तम् । निर्विकल्पकः प्रत्ययः वस्तुमात्र गोचस्यति । मेदरतु वरस्तुदशैनोत्तरं 
ग्रतियोगिस्मरणे सत्यवभासते । यथा गवि गवयसाद्द्य भूतले धटामावश्च । तथा 
च पाश्चात्यमेदददौनेन संडायादिकं प्रतिबध्यते इति चेन; पूर्वं वस्तुप्रतीतिः 
पश्चादूमेदप्रतीतिरित्यत्र प्रमाणामावात् ! निर्विकल्पकस्य अप्रामाणिकलत्वात् । 
म तावत्तत्र प्रव्यक्षध्रमाणम्, तस्य अतीद्धियताभ्युगमात्। नापि दानादि 
व्यवहाररूपकार्यण तदनुमानम्; हनादिग्यवहारस्य सविकल्पकसाध्यत्वात् । 
नापि प्राधारिकं गौरिति प्रव्यक्षजन्पविद्येपणज्ञानजन्यम्; जन्यविशिषज्ञानलात् 
अनुमितिवत् इत्यनुमानं मानम् दृष्टान्तस्य साध्यविकर्त्वात् ¦ न चानुमितौ 
साभ्यप्रासिद्धर्हत॒वेन तत्र विदेषणज्ञानजन्यत्वं सिद्धमेवेति वाच्यम्, व्याप्त्यादि- 
ज्ञानस्व साध्यग्रसिद्धिपिखम्नेन अनुमितिविल्यम्ब्रामविन तत्र तरया अहैतुखात् । 
न च साष्यप्रसिष्द् भावे व्याधिग्रह एव न संभवतीति वच्यम्, तर्हिं तस्या. साध्य- 
प्रसिद्धेसनुमितिजनर्कीमूतग्याक्षिम्रहजनकववेन अन्यधासिद्धतथा अनुमिताव- 
जनकःल्वापातात् ! नापि ज्ञानत्वं निष्प्रवार्कखसमानाधेकरणम्-सकलष्ञान- 
वृत्तित्वात् व्यतिरेकेण इच्छात्ववत् । इव्यनुमानं मानम् (अत्र अगप्रमाखे 
व्याभत्वारवारणाय सक्रछपदम् ) अप्रयोजकत्वात् । उच्छापवहास्त्र-- 
अनुमितित्वादिकं पक्षीकृलयापि प्रयोगसमवन निष्प्रकारकेच्छादिसिद्धि- 
प्रसङ्गच्च । नापि चक्षुः चाक्षुषसविकत्पकाततिरेक्तक्षानकारणम् ज्ञानकारणत्वात्+ 
ध्ाणवदिव्यनुमान मानम् । अप्रयोजकतात्। अनेन निर्विकल्पकसिद्धौ 
तदातिरक्तेतिविरषणदानेन सविकतल्मकानिर्विकल्पकातिगिकतिज्ञानसिद्धिः 
स्यात् । एवं तदतिरिक्तज्ञानसिद्धिस्पि स्यादिव्यतिप्रसङ्गास्च नापि 
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जागरा्यसवि्कस्पकं प्रत्यक्ष जन्यविदोपणज्ञानजन्यम्; जन्यविरिष्ज्ञानात् 
दण्डीतिग्रव्यक्षर्वादिव्यनुमानं मानम् । दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यात् । दण्डपुरुपयो- 
यगपदिन्द्रियसनिकर्षे असंसगीमग्रहे च सति विनैव पवेदण्डज्ञानं दण्डीति ज्ञानोत्प- 
त्तिसंभवेन विरिष्टज्ञाने विदेषणज्ञानस्य कारणत्रानङ्खाकयात् तस्मानानुमानं 
गरकरृेते मानम् । आगमरतु अस्मिन्विष्ये नोपलभ्यते । इदमत्र सारम् । 
यदि भेदो व्स्तु प्रतीतौ न प्रतीयेत तदा अस्य अमुना मेद इति 
सविकल्पकज्ञानमपि न जयेत । तादरान्यवहारश्च नोत्पद्येत । अस्य अमुना इति 
धर्मिप्रतियोगितया वस्तुद्रयस॒दिस्य भेदो ज्ञायते । न च अगरृहीतमेदं तथा उद 
दाक्यते । एकस्मिन्नपि वस्तुनि तत्प्रसङ्गात् । मेदसत्तामात्रेण तटुपर्पत्तित्तरिति चेन 
दूरस्थवृक्षयासमभदाग्रत्ययापातावर. । दोषादमेदप्रव्यय इति चेन मेदसत्तामात्रस्य 
तदुपपादकलते दोषस्य अरकिीवेत्वरत्वात्त् । धर्मप्रतीतो यदि मेदो न प्रतीयते 
तर्हिं वदापि तस्य प्रतीतिः न स्यात् इति सदायग्रसद्धौ टुवौर एव । एतेन 
निर्विकल्पके ज्ञाने भेदस्य भदिनोश्च युगपद्दगुटिन्रयवदवमासान सदरायायवकादाः 
इत्यपि निररतम् । निर्विकल्पकस्यैव रदावषाणायितत्वात् । भेदस्य भेदि- 
संभन्धितानवगतौ तद्विषयकसंरायादियरतिबन्धानुपपत्तेश्च । अन्यथा संदायोच्छेद- 
प्रसङ्गात् । 

यटुक्त-- सवस्य स्वरूपं सवन्याब्त्ततया न अनुभूयतेति चेत् किमह 
मन्यो घा इति संदाय स्यादिति तनं स्चिरम् । इष्टापत्या समाधानसंभवात् इति 
चेन; अप्रामाणिकाङ्खीकाररय प्रक्षावतामनुचितवारत् । घटाद्दिरूपवस्तुदशनेन 
तत्साक्ताक्कारेतेन स्वस्य प्रत्यक्षत एव सिद्धलेन तस्मात् ट्ष्टात् धटदिः दृष्टः 

स्वस्य च मेदनिश्वय एव भवतीति तादृश संदायः अप्रासिद्र । न च सवैन्या- 
वृत्त सवस्य रवरूपं स्वैरनुभूयते चेत् सवस्य सवैङ्ञता स्यात् प्रतियो गिज्ञानस्य 
व्याचत्तिज्ञाने कारणेन सवेन्याघ्रत्तिज्ञाने सवैज्नतायाः दुबोरतात् इति वाच्यम् 
सामान्यतः स्वेन्याघृ्यनुभ्वे हि प्रतियोगिभूतरय स्वस्यापि सामान्यत एव ज्ञानं 
कारणं न तु विशेषत. । सामान्यतः सज्ञान च प्राणिमात्रषुटभम् । अन्यथा 
सव!पसंहास्वती व्याति अगतिका स्यात् । सवेराब्दग्रयोगश्च अनुपपन्नः स्यात्त + 
सर्वज्ञानं नास्तीति निषेधोऽपि कल्ल न इक्येत । “सर्वं खल्विदं ब्रह्य ? इति वाक्यात् 
रान्दबोधोऽपि न स्यात् । इदमन्न त्म् । यदा. विरिष्य यत्प्रतिर्यो विप्रयकः 
ज्ञानं जननीयं तदा बिरिष्य तज्ज्ञानमपेश्ष्यते । 
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यदुक्तं भदो वस्तुस्वरूपं वस्तुप्रतीतावेव प्रतीयमानलात् इति तदयुक्तम् । 
तथात्वे सन्देद्ामावग्रसङ्खात् 1 धर्भिज्ञानस्य संशयादिषैतुलात् तज्ज्ञनेनैव तद्- 
भिन्नस्य भेदस्यापि ग्रहणात् । भेदज्ञानस्य संदायादि विरोधित्वात् इति चेन 
सरायादेरन्यथोपपादनात् | तथरा हि एक एव ख्टु एकस्य भेदः । अनेकस् प्रमाणा- 
भावात् । न च निरूपकमेदेन निरूप्यभेदस्याप्यनेकत्वमेवेति वाच्यम् । असंख्य- 
विष्रयनिरूप्यस्यापि ई्रज्ञानस्य एकत्वदशैनात् । स च भदो चस्तुप्रतीतौ प्रतीयते 
एव । तत्र च भेदे घरग्रतियोगिकलं परप्रतियोगिकरल्मिव्यादयोऽनन्ता धमौ 
सन्त्येव ! तत्र भेदनिष्टो यद््रतियोगिकस्वादिधमैः साद््यादिवशान प्रतीयते तत 
संरायादिकमत्पयते इति न तत्रापि भेदस्य अग्रतीति'। अतः सशयदेरन्यधोपपत्ते- 
भै तदं धर्मिप्रतीतौ मेदाप्रतीतिरद्वीकायो यया भेदस्य अस्वरूपत्मनुमीयेत ! नु 
संहायादिरथरेऽपि पदाथैस्वरूपं कुतश्चित्. व्यात्तमेव प्रतीयते इति कुतोऽङ्गीकायै- 
मिति चेन तदनक्गीकारे इदं सर्व मवति न वा इष्येव संदायःस्यात् न तु स्थाणुवां 
पुरुषो वेति । समानधर्मददीनादिरूपसामग्रीसद्धावात् व्यावर्तिङ्ञानरूपध्रति- 
बन्धकाभावाच्च । 

ननु तथापि मेद" न वस्तुस्वरूपम् । अस्य मेद् इति विशेष्यत्वेन प्रतीय- 

मानत्वात् । यो यद्िरोष्यतया प्रतीयते नासौ तदवरूपम् । यथा कम्बो ब्राह्म 
णस्य इत्यत्र कम्बः इति चेन्न घटस्य स्वरूपमिव्यत्र व्यभिचासात् । धटस्य स्वरूपं 
घट्विरोष्यतया प्रतीयमानमपि न ततोन्यत् । यदि तत्र भेदानिरिततं किम्पि 
विदोष्यप्रती तिनिमित्तमुच्यते तर्हिं अत्रापि विदेषोऽस्तीद्यन्यथासिद्धिः । यदि 
वा तत्र व्यपेदशमान्र न प्रतीतिरित्यमिधीयते तदा सममत्रापि । तथा च स्वरूपा- 
सिद्धो हेतुः । अनयैव दिशा पटो भिन्न इति विदैषणतया प्रतीतिरपि न भेदस्य 
चस्तुस्वरूपत्वाभावसाधिका विहेषेण अन्यथा सिद्धत्वात् । 

ननु भेदस्य धर्मिस्वरुपतेन धर्भिज्ञानापिक्षया अन्योन्याश्रयाभवेऽपि प्रतियोगि- 
ज्ञानपिक्षया अन्योन्याश्रयस्तु स्यदिव । तथाहि प्रतियोगिभूतसवैस्य ज्ञाने हि प्ररोवर्ति- 
चस्तुनिष्ठव्यावृत्तिज्ञानं, प्रति योगिज्ञानस्य तत्र कारणात् । सवस्य प्रतियोगित्व- 
ज्ञानं च भेदज्ञाने सति, घर्मिणः सकाक्शाद्रेदन प्रतीतस्यैव सर्वस्य प्रतियोगिखात् । 
अप्रतीतमेदस्थैव प्रतियोगिवये तु स्वस्यापि तस्परसङ्गात् । न च धर्िस्वरूपल्वमिव- 
प्रतियोगिस्वरूपत्वमपि भेदस्याङ्गीक्रियते, तथासति अद्रैतप्रसङ्गात् इति चन 
यदा वस्तु अन्यस्मात् व्याद्रृत्तमित्यनुभूयते तदा प्रतियोगिभूतमन्यदपि वस्तुना 



न्यायसुधामण्डनम् ३०३ 
कि शि जे कि ति् ज् ति ति (> कि भ कि कि कि हिः कनि = तिणि किति क किति पित नि 0 कि तिः स पिद ३ कनन भजन" ॥ 8) 

सहैवानुमूयते । एवं च प्रतियोगिना सहैव व्यादृत्तिप्रतीतेः । प्रतीतिद्वयामावा- 
न्ान्योन्याश्रयः । 

ननु घटादिज्ञानं चाक्षुषं, प्रतियोगिभ्ूतसवेपदाथज्ञानं च साक्िरूपम्, 
तथा च कथं साक्षिसिद्धेन सवेपदार्थन सह धघटादिग्रतीतिरिति चेन यथा अरतीति 
वतमान. काठः वस्तुना सहैव अनुभूयते एवमन्यस्माद् व्यावृत्तमिव्यत्र अन्यदपि 
सामान्यत सहैवानुभूयते । कारस्य सा्तिसिद्धत्वमन्यत्र उपपादितमनुसन्धेयम् । 
यथेक्तमनुन्याख्याने तदेतदिति सर्वं च दशयं वा स्मृतिगोचरम् साक्षिसिद्धेन 
कालेव खचित ह्येव वतेते । इति । 

नु एवं सामन्येन मेदग्रतीतावन्योन्याश्रयः नास्तीति अभ्युपगम्यते; 
तथापि विशेषतः भेदप्रतीतावन्योन्याश्रयः स्यदिव । सा दहि घटात् पटो मिन 
इव्युत्पयेत । तथा च पटाद्घररय मेदग्रतीतौ घटात् पटस्य मेदग्रतीतिः । धर्भेण 
सकाशाद् भेदेन प्रतीतस्थैव प्रतियोगिता । अप्रतीतमेदस्यैव प्रतियोगिते त॒ 
स्वस्यापि तद््सद्धः इति चेत् न प्रस्येतव्यमेदाधिकरणमूतपटग्रतियोगिकमेद- 
वत्वेन ज्ञातरय न प्रतियोगिवं येन उक्तरीत्या अन्योन्याश्रय स्यात् कितु यथा 
गोगैवयसादृश्यज्ञानामविऽपि वस्तुतः गवयसाद्द्यवतो गोत्वादिना प्रतीतिमत्रेण 
गवयविसदरावेन अप्रतीतिमात्रेण षा गवयगतसादइयग्रतियोगित्वम्, एवमिहापि 
वस्तुतः प्रव्येतन्यभेदाधिकरणप्राक्ैयोगेकसेदवतो षटदेर्टत्वादिना ग्रतीतिमत्रेण 
ग्रतियो गिखोपपत्तेः । 

ननु पुस्व्वादिना प्रतीतिमात्रेण प्रतियोगित्वे पटामिनलतया ज्ञातस्यापि 
घटादेः पटधर्भेकमेदप्रतियोगितं स्यादिति चेन तदा घटत्वादिना ज्ञानमोषात् । 
अथवा पटव्येन अज्ञातस्य घटादेः घटत्वादिना ज्ञानमात्रेण प्रतियोगितमुपपयते 
इत्यदोष । अन्यथा जीवस्य ब्रह्मणा अभेदे ज्ञाते बरह्मणा जीवाभेदधीरितिं 
तवाप्यन्ययोन्याश्रयः दुवारः स्यात् । 

ननु तथापि मेदस्य धर्भिरवरूपत्वं न युज्यते । येदधभिणो सपक्षत्व- 
निर्पेक्षल्लक्षणविरुद्धधमाीधेकरणवात् । विरृद्धधमोधिकरणयोरभेदासंभवात् 
इति चेन्न तयापि सापक्षलनिर्पेक्षलरूग्रविरुद्धघमाधिकरणयोः अभेदस्य 
अङ्गीकतैव्यात् । तथा हि ब्रह्म नास्ति असदिति वा केनविदुक्ते ब्रह्म अस्ति 
सदिति वा त्वया साधनीयम् । तथा च ब्रह्मसत्ता अस्तीव्यादिवतेमानकारूसा- 
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पक्षतया अनुभूयते । तथा च ब्रह्मसत्तायाः काटसपिक्षवेऽपि तननिरपेक्षतहौक्यं 
त्वया अङ्गीक्रियते एव । सत्तायाः बह्मान्यते अद्वैतभङ्घप्रसद्धस्य वज्नेपायितत्वात्। 
मिथ्या अस्तिब्रह्येतिचेद्रेद इत्यादिश्च॒तीनामतखविदकत्वग्रसङ्गात् । ननु सत्ता 
न सपक्षा इति चेन विमानता हि वत॑मानकाटम्बन्धः सम्बन्धस्य च सम्बन्धि- 
सापेक्षच्चमनुमवसाक्षिकम् । 

किञ्च भेद धर्पिस्वरूपयोरमेदे सप्यपि सापेक्षलाविकः स युज्यते एव । 
सविशेषाभेदाद्गीकारात् } यथोक्तं टीकाकार' । ̂  अधिकश्चात्र सविरपभेदादगी- 
कारेण परिहार › इति 

ननु तथापि न ^“ मदस्य धार्पिरवरूपत्वं युज्यते । एकरयैव मेदस्य सयोग- 
वत् मिन्नाविमौ भिन्ना इमे इव्यनेकाश्चितव्वप्रतीतेः । तथा च भेदस्य धर्भस्वरूपले 
घधटपय्योरपि भेदं ग्रति धर्मित्वात् घटामिनभेदामिनव्वेन परस्यापि घराभिनेतं 
स्यात् इति चेन्न एकस्यैव मेदस्य अनेकाश्रितलानङ्गीकारात् । चेत्रमेत्रो भिन्नौ 
इत्यत्र चैत्रात् मैत्रस्य मेदः, मैत्रात् चैत्रस्य मेदः इति भेदद्रयमेव प्रतीयते । मुख- 
चन्द्रौ आल्हादकौ इत्यत्र यथा आल्हादकत्द्ययं प्रतीयते एवमेव अत्रापि भेदद्वयं 
प्रतीयते इत्यवदयं वक्तन्धम् । अनयो्भद् इत्यत्रापि धटपटादि धर्भिवं मेदद्रयमेव 
प्रतीयते घरटपय्यो रूपमितिवत् । इमी संयुक्तौ अनयोः संयोग. इत्यत्राप्येवमेव- 
-एक्वचनन्यवहासर्स्तु विप्राणां मोजनभमितिवत् समुदायापेक्षया उपपनम् । वित्व 
भेदो हि अन्योन्याभावः । तस्य च अनेकाश्चितत्वमसंभवि । ननु तथापि प्रथक्छ्- 
रूपो मेदः भवत्येव अनेकाश्रित इति चेन्न घटात् पटःप्रधक् इति प्रतीतस्य पृथध- 
कत्वस्य परेणापि द्विष्ठत्वानङ्खीकासत् । 

ननु प्रतियोगिनिरूप्यमेदस्य वस्तुस्वरूप प्रतियोगिनोऽपि वस्तुस्वरूपल्वं 
स्यात् । निरूपितस्य यद् भवति तनिरूपकस्थापि भवति इतिन्यायत् इति चेन 
प्रतिथोगिन उपलक्षणमात्रतेन धर्मिण्यन्त्भौवाभावात् अन्यथा अज्ञाननिच्तेः पुरुषारथ- 
त्वेन अज्ञानस्यापि तदापत्तेः । विच निरूपितस्य यद्भवति तननिरूपकस्यापि भवति 
इति नियमो नाद्गीकदयु शक्य. । छम्बकणैमान्येव्यादौ तथा दृष्टमिति चेन 
'चित्रगुमानय इत्याद अन्यथाऽपि दृटखात् । 

ननु तथापि न मदस्य धमिस्वरूपतलम् \ तथाते घटमेदराब्दथोः पयीय- 
"त्वापत्या धटो भिन्न इत्याेसहप्रयोगाभावप्रसङ्गात् इति चेन आमिननानामपि 
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तथा व्ववहारदद्यनात् । यथा ज्ञानानन्दव्यानां ब्रह्मस्वरूपल्वेऽपि ब्र्यज्ञानानन्दा- 
द्वितीय रब्दानामपर्यायत्वेन विज्ञानमानन्दं ब्रह्म एक्मेवाद्धितीयापित्यादिन्यवहार- 
विदेषस्तथमिदस्य धटस्वरूपवेऽपि घट्मेदरान्दयोरपर्यायलेन व्यवहारः उपप- 
यते । वस्तुतस्तु अस्मन्मते सविरोषामेदाङ्गीकारेण घटमेददब्दयोरपयौयत्वं 
युज्यते 1 न चैव त्वया वक्तुं राक्यते । विदपानद्धीकायत् । ननु विज्नानानन्दादि- 
राब्दाना ज्ञानत्यादिविरिष्टवाचकत्वात् तद्राच्याना भेदोस्स्त्येव । अतः न तेषां 
पर्यायत्वम् । न चैवं निर्भदाथनिष्ठत्वरूपाखण्डाथैव्हानिः । छक्षणया ब्ह्यस्वरूप- 
पर त्वाह्ीकारात् । ततश्च विज्ञेषाद्गीकारोऽस्माकमनावक््यकः इति चनं अनेक 
राब्दप्रयोगनैय्यर्थ्यात् । किच अत्र अद्रैतवादी प्रष्टव्यः । कि विज्ञानशब्देन 
ठक्षितं ब्रहैव आनन्दरब्देन रक्ष्यते तदतिरिक्तं वा। नाचः । आनन्दडाब्द- 
वैयथ्यौत् । न द्वितीय. । अखण्डार्थव्वहानेः । न हि धर्म॑घर्िमेदासहमखण्डतवं 
धार्ेमेदसहम् । नु विक्ञानरब्देन छक्षितस्यैव आनन्दशब्देन रखक्षितच्ऽपि अज्ञा- 
नानन्दादिन्यान्रत्तिरूपमिनमिनप्रयोजनसद्रावान पदान्तरवैयय्थमिति चेन 
विन्ञानानन्दादिराब्देन रक्ष्यार्थं ब्रह्मणि ज्ञानलादिधमानवनबोधने अन्ञानादिव्याब् 
्तिबोधनस्यापि कलवुमरक्यत्वाच्र् । तस्मदिकधैवातुद्रन्यमित्यादिश्चतिविरेघ- 
परिहाराय विज्ञानानन्दैक्याना यथा बह्यणा अव्यन्तामेदीऽङ्गीक्रेयते एवं विज्ञानादि- 
राब्दाना पुनरुक्ते वै्यध्यस्य वा परिहाराय विदोषोप्यज्गीकाय एव । 

ननु तथापि मदस्य धर्मिस्वरूपत्े घट एवास्ति न मेदः मेद एवासि न 

घट इति वा प्राप्त्या एकतरविदषः स्यात् इति चेन्न तयाऽपि 
ज्ञानानन्देक्याना परस्पर ब्रह्यणा च अमेदाङ्गकिासात् न्रह्म वा स्यात्, ज्ञानं 

वा स्यादित्यन्यतरपर्दिषापादनमभवात् | 

नरु ज्ञानानन्ददेः परस्परं ब्रह्मणा च अभिन्ने एक्तरपरिरोषर्यादिति 

कोऽथः 1 कै वस्तुमेदो न स्यात् कितु एकमेवस्यादिति किवा ज्ञानमिति वा 

ब्रह्मेति वा व्यवहार स्यात् न तु उमयथेति यद्रा एतयोमष्ये एकस्यैव अर्थक्रिया 
नोभयस्येति वा अथवा द्विवरनप्रयोगोन स्यादिति वा । नाद्यः । इष्टापत्तेः । 

न द्वितीयः । प्रवत्तिनिमेत्तमेदेन तदुपपत्तेः । न तृतीम्रः। यथा एकस्यैवं 
दीपस्य श्ङ्मास्वररूपवत्वन प्रकाराकत्वं उष्णस्पर्दीवत्वेन दाहकत्वमिति उभयाथ- 



३०६ स्यायसुषामण्डनम् 

क्रिया उपपद्यते तथा ब्रह्मणः ज्ञानरूपखेन आनन्दरूपतवेन च उमयाथेक्रिया 
उपपयते । न चतुथ अ्थप्रकादकलनिरुपाधिकैष्टलवरूपयोः ज्ञानल्वानन्दल- 

रूपयोर्विदेषणयोस्नेकलयेन विज्ञानानन्दावित्यादिदिवचनग्रयोगोपपत्तिरिति 
चेत्समं प्रकृतेऽपि । 

नतु विदारणरूपस्य मेदस्म घटरवरूपवे घरस्यापि विदारणं स्यात् । तथा 

अवयवानामपि मद् इति तत्रापि विदारणं म्मेदित्यनेन क्रमेण पस्माणोरपि 

भेद इति तत्रापि विदारणाप्त्या सवदयून्यतापात्तिः इति चेन्न । विदारणरूपो 

भेद यरय यत तं ततो विदास्येव् न तु यं कमपि यतः कुतथित् । नहि 

घर्स्वरूपस्य भेद्रय घट एव प्रतियोगी येन स्वस्मिन्नपि विदाग्ण स्यात् । वितु 

घटादन्य एव । ततो विदारण नानिषएट॒ तर्य द्यून्यतानापादकत्यात् । यन्नक्त 
ब्रह्मानन्याम् अमेदरयेव भेदस्यापि स्वप्रतियोगिकत्ात् धटादिरूपस्य तस्य 

स्वभेदत्वरूपं स्वविद्ारकतव सिद्धमिति तदसारम् ब्रह्मणोऽपि सवग्रतियोगिक- 

भेदवत्वसिद्धया अद्रैतवातीरोपग्रसङ्खात् । 

अपि च विदारकमपि खवित्रादि स्वयं यत्सबन्धि तदेव विदारयति । 

न तु स्वात्मानम् । करणसाधनल्मङ्गीकरत्यैव अयं परिद्यार उक्तः वण्तुतस्तु न 
भेदो विदारकः कतु विदारणम् । मेदङब्दस्य भावसाघनघ्वाङ्गीकारात् ! भिदि- 

विदारणे इति धातु्याख्यानातर 1 तथा च घटोपि विदारणं स्यात । न तु धटस्य 

विदारणम् । न हि विदारणस्य विदारणं युक्तम् । स्वव्रत्तिषिरोधात् एवं भेदः 

विदारणरूपः विमागरूपः इत्यङ्गीक्रत्यैव इदसमुदितम् । वस्तुतस्तु भेदः न विदारणं 
नापि विभागः विंतु अन्योन्यामावः । यथा भिन्नो घट इत्युक्ते स्टित इति 
ग्रतीतिः जायते । यिनं गगनं घटादिद्युक्ते अन्यदिति प्रतीतिसुद्रघति। 
ग्रक्रते च अन्यखमेव प्रकृतं न विभागः । तथा च अन्योन्याभावटक्षणरय भेदस्य 
वस्तुस्वरूपत्वमरमाभिः समितम् । भवता विदार्णापादनेन द्यृन्यताग्रसश्नने 
जाद्युत्तरमेव स्यात् । नलु विमागस्य अन्यतरस्य च विरोघ्रः छुतोऽगन्तन्प इति 
चेन्न विदारणार्भ घातु्मिभागगुणवाचकः । वैरेषिकादिभिरपि विभागो गुण इत्यङ्गी- 
क्रियते अन्यता च अन्योन्याभाव इति सुस्पष्ट मेदस्तयोः । गुणादिप्रक्रिया-मननुमन्य 
मानं मायावादिनं ग्रति अविदारणेऽपि ह्यास्यस्य विद्लावोष्ठौ तु तस्यच 
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इत्यनुव्याख्यानार्थो बाधनीयः । तथा हि द्वैतिमिः परानेतस्य निरुत्तरतां प्रपनस्य 

मायावादिनः तूर्प्णीमिावावस्थायां तदीययोरोषठयोः संयुक्तवेन विदारणङ्क्षण- 

विभागामावेऽपि अन्योन्यामावटक्षणमेदस्य स्वेनैव भिन्नावोष्ठाविति प्रयोगः 

संमवति 1 एवं च यदभावेऽपि यदसि तत् ततोज्यत् इति न्यायन मेदः 

विभागादर्थान्तसेवेति वक्तव्यम् । एतेन अनेकत्वैकार्थ॑समवायिनो मेदस्य धटस्वरू- 

पत्वे घटस्यापि अनेकत्वापात्तिः, अनेकल्वाधारत्वापत्तिः, एकत्वाश्रयत्वामावापात्तिः; 

तथा तदवयवानामपि भेदः स्वरूपमवेति सर्वत्राप्यनेकलत्वस्थेवापत््या तदिरुद्धमेकलं 

कापि न स्यात् इत्याकारिकाऽपात्ति. । ततश्चैव अनेकत्वस्य एकत्वसमाहाररूपत्वात् 
तत्कायत्वाद्वा एकत्वामावग्रयोज्या अनेकल्वामावापत्तिः । ततश्च संख्यारहितस्य 
द्रव्यस्य दयून्यतापत्तिश्च निरस्ता वेदितन्या । 

एव तर्हि घटस्य एकत्वं स्यान्नत्वनेकत्वम् । तथा हि मेदघट्योरमिनवेन 
भेदो याद्दाधमीधेशेष्टः ध्टेनापि तादृराधमविरशिष्टेन मान्यम् । अनेकनिष्ठधर्मतवं 
मेदस्य वर्तते । घटस्यापि अनेककपाखादिनिष्ठघमेलं स्यात् । न उनेकत्वमने- 
कत्वीधिकरणीभूतधर्मित्वं स्यात् ! अस्तु वा धटस्य अनेकत्वाधारत्वम् 
तथापि कुतो नैकत्वम् । न हि एकत्वनेकत्वयो- स्वरूपेण विरोधः वतेते 1 
एकस्मिन्नेव घटे स्वापेक्षया एकलत्वमन्यापेक्षया अनेकत्वं टृष्टचरम् । क्तु यद 
पेक्षया अनेकत्वं तदपेक्षया एव यदि एकतवं स्यात् तदा विरोधः स्यात् । तंत्र 
घटस्य अन्यस्मात्-ग्रतियोगिन एव भेद इति तदयेक्षयैव अनेकलवं स्वपिक्षया तु 
एकल्मेवेति को विरोध. । अन्यच एकल्वानेकत्वयोरभाचेऽपि वस्तुनः कुतः 
रुन्यत्वम् । वैदेषिकादाना गुणादिवत् मायावादिना ब्ह्यवदगुणस्यापि सत्वोपपत्तेः 
दयन्यवादापात्ति न संमवति । अन्यथा गुणादीनां ब्रह्मणश्च शान्यतापत्तिटुवास 
स्यात् । एवं भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वे बाधकं किश्चिदपि नास्ति, सन्ति च 
साधकानि बहूनि । 

भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वे आगमोऽपि भवति । तथा हि ^“ सत्थं भेदस्तु 
वस्तूनां स्वरूप नात्र संशयः 7 ˆ भेदस्तु सघंवस्तुनां स्वरूपं नजमव्ययम् ? 
इत्यादिः । नतु तथापि भेदस्य धर्मिस्वरूपत्र न युक्तम् । अन्योन्याभावरूपस्य तस्र 

निव्यत्वसवक्ष्यं रवीकायैम् । घटादेश्च धर्मिणः अनित्यत्वं निश्चितम् । तथा च नित्यस्य 
भेदस्य कथमनित्यघटादिस्वरूपत्वमिति चेत् इदमत्र ज्ञातव्यम् । अस्मिन् विषये 
रथूखद्च्ष्मभेदेन दयी दृष्टिः संमवति । स्थका दृष्टिरित्यम्-मेदो नाम अन्योन्याभावः 

4. 
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स च अन्योन्यतादात्म्यापच्यैव निवतैनीयः । प्रतियोग्यापत्तेरेव अभावविपत्तित्वस्य 
प्रागभावे दृष्टत्वात् । न च घटपदटादीना कदाप्यन्योन्यतादा्म्यं भवितुमर्हति । 
अतः अनित्यानामपि मेद्. नित्य एवेति वक्तव्यम् । इदमुक्तं भवति । अव्यन्ता- 
सत्कायैवादो वा अल्यन्तस्तत्कार्यवादौ वा न सद्धिरदतः । किंतु सदसत्काथैवाद् एव । 
प्राब्ः कारकन्यापारादकायरूपस्य उपादानस्य काय॑रूपतापत्तिः जनिस्त्यङ्गी- 
कारात् । तत. परिद्यमानविरोषरूपापगमेन कार्यस्य उपादानरूपेण पयैवसानमेव 
विनारा इत्युच्यते । एवं च धटनाशेऽपि तिष्ठो भेदः तत्कारणरूपेण स्थातुमरहै- 
तीति न घटनरेऽपि तन्नाशः इति । एतां टदृ्िमवल्म्न्यैव सन्न्यायस्तला- 
वल्यामुक्तं पमनामतीथेश्रीचसणैरपि ““ विनाकशिनोऽपि घटदेः धर्मरूपेदः 
परवादभ्युपगतधघटत्वादिजातिवनित्योऽवगन्तन्यः । वस्त्नन्तरतापच्यमावात् 
कार्त्रयेपि > इति । 

सूष्ष्मां दृष्टिमवलम्ग्य तु अनिरस्वरूपमेदस्यापि अनित्यलमेव अङ्गीक्रियते । 
नसु एवं “पच्च मेदा इमे नित्या” इत्यादिग्रमाणविरोधः। जीवेश्वरयोः परस्परं जीवानां- 
न्न भेदस्य नित्यस्रेऽपि जडधर्मिकाणां जीवेश्वरप्रात्ैयोगेकानाभानैत्यतालिति 
चरेन निव्ये जडे प्रकृत्यादौ धर्मिणि जीविश्सभेदस्य जडान्तरभेदस्य च नित्यत्ो- 
पपत्तेः । उक्तं च सुधायां “५ नित्ये च त्रयाणां सिद्धि”रिति । ननु घटनादानन्तरं 
धरेभदस्यापि नाद इत्यङ्गीकारे धटस्य पटतादास्म्यं स्यात् । ताद्य खु 
अन्योन्याभावप्रतियोणि । प्रतियोगिन एवे अमावर्वसरूपत्वं धटप्रागभावष्वं्रू्पे 
घटे दृष्टमिति चनन घटादिनाश्चे तत्स्वरूपस्य भेदस्य नाद्यो मवत्येव । तथापि न 
नष्टघटस्य पटतादास्यं संपयते । धटे विनष्टेऽपि पटस्य अविनष्टत्वात् । विनष्टात् 
घटात् पटे भेदस्य अविनादात् । धटधर्भकपट्प्राततियोगिकमेदवत् पटधर्भिकधर्परति- 
योगिकमेदस्यपि घटपटतादास्म्यविरोधित्वात् 1 तस्य च घटनष्ेऽपि सान्न 
पटतादास्म्यं कदापि आपद्यते । न च प्रतियोगिना कथं भेदानाद इति वाच्यम् । 
ग्रतियोगिनः उपरुक्षणमन्रेवेन तन्नादाऽपि धर्भिस्वरूपभूतभेदानाकशोपपत्तेः | 
ननु एवे धर्मिप्रतियोगिनोरुभयोरपि नदो तदात्मकमदद्यस्यापि बिना्नात् 
श्र्मिप्रतियेगितादास्म्यं श्यात् इति चेत् न यथा धटभ्वंसस्यापि घटवत् घटम्राग- 
भवीवरोधित्वमेवं भेदवत् मेदष्वसस्यापि धर्भिप्रतियोगितादास्म्थविरोधितवमास्ति 
इयङ्गीकारात् । वस्तुतस्तु धटपटोभयना्ो तस्स्वरुपभूतभदस्यापि नाशात् 
धटपयेभयतादारम्यमापादयितुं न शक्यते । धर्मिणोरेव अभावात् । अन्यथा 
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चृक्षकप्युमयनारोन तत्सयोगनाशे तद्विमामोऽपि आपादयितं रचयत । न 
चेष्टापत्तिरिति वाच्यम् । धर्मिणोरेव अभावेन तद्विमागकल्पनायाः असंम्वात् । 

इदमुक्तं भवति । सदसत्कायैवादिनामस्माकं मत विनासो नाम परिद्स्यमान- 
विशेषरूपापगमेन उपादानमात्रतया अवस्थानम् । तथा च नष्टस्य धटदेभदोऽपि 
म्रध्वस्तघटस्वरूपमूतः उपादानरूपेण विद्यते एव । अस्माभिरपि विरेषाकार- 
नारो सति विरेषाकारस्वरूपभूतभदविनारस्य अद्धीकारात् । घटवत् 
भेदस्यापि उपादानरूपेण स्वाद्गीकाराच्च । यथोक्तमनुव्याख्याने ‹ तस्मात्र 
म्ध्वस्तमेदादि सदिव्येवावगम्यते इति । 

ननु अथापि भेदस्य न धर्मिस्रूपत्म् । घटादिग्रतियोगिकान्योन्या- 
भावस्य राराद्चङ्गादावपि वक्तव्यत्वात्।न च तस्यापि धर्मिस्वरूपलं युक्तम्। धर्मिण एव 
अमावात् । न च स मेदः धर्मिभिनन इति वाच्यम् । पएवोक्तिविरोधापत्तेः इति 
चेन यथा नष्टघटधार्भेको मेदो नास्ति तथा असच्छदाद्ङ्खादिधार्मेको भेदोऽपि 
नासि । ननु एवं शर्ङ्गादौ घषटादिप्रतियोगिकमेदामवि रारादरङ्घदेर्धटादिता- 
दास्यं ॑स्यात् तदन्योन्यामावामवे तत्तादांस्म्ावद््यमावात् इति चेन । घटादि 

ग्रतियोगिकमेदस्य रारष्टाक्तादावभवेऽपि न राराद्यङ्गदेधेटादितादास्म्यमापद्ते 
सब््रतियोगिकमेदस्य असति अमावेऽपि असद्मतियोगिक्मेदस्य सति स्वान्नतयो- 

स्तादात्म्यमिति ज्ञेयम् । नु एवं तर्हिं शदादाङ्कदेयेदङ्गस्य भेदोऽस्ति न वा। 
नासीत्यिव सिद्धान्तात् । यथा घटपटनारानन्तरं धटपरभेदो नास्ति एवं तृदक्क- 

रारादङ्गयोर्भदो नास्ति । सत्यप्येवं नृचूङ्गररादङ्खयोस्तादास्म्यापात्तर्नासि । सति 
धर्मिणि मेदामावः तादास्थापत्तौ प्रयोजकः । प्रकृते घर्मिणोरसखादेव नान्योल्य- 
तादास्म्यापत्तिः । अत एव सन् धर्मी असतः प्रतियोगिनः भियते इति समार्थेतम् । 

अन्यथा घर्मिणः सात् तत्र असतप्रतियोगिकमेदामवि सतः अस्त्तादासम्यापात्ति- 

दवीय स्यात् । किच रारा्यङ्गनृदद्वयोर्मेदाभवे तादास्म्यापत्ति. कुत इति वक्तव्यम् 
धरस्परविरुद्धयोरन्यतरनिषेधस्य अन्यतरसविधिनान्तरीयकत्वात् इति चेत् एवं तर्हि 

गगनकुघुभस्य नीरूताधमावे तद्विरुद्धरूपवदयापत्तेः । तथा च परस्परविरुद्यो- 
रितिन्यायः सति एव धर्मिणि प्रसरति नासति धर्मिणि । एवं च शदाटङ्गं वान्नं 

नेति प्रतीतिरपि भेदाभवेऽपि तादास्मयामवेनैव उपपाघते । 
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, यदुक्तमनन्तङृष्णदाक्नेभिः उपोद्धाते सप्तमे पत्र 

८८ भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वेऽपि तु स्वरूपमात्रयोः भेदाभेदयोः कथं विरोधः? 
-धटपटादिस्वरूपाणां सवषा प्रतैयोगिनिस्पेक्षभेद्स्वरूपत्व एेक्यात् कथं घटपटादि 
भ्रमः ? तत्तदधैकरियामात्रकारिलवं बा तस्य १८ इद् रजत › मित्यत्र स्वरूप- 

-खनस्य॒भेदत्े दर्ज्ञानस्यैव नेदं रजतमितिभेदज्ञानरूपत्वात्् इदरजतयोः 
कधं सामानाधिकरण्यम् ? बाधज्ञानरूपस्य तस्य॒ कर्थं चा श्रमत्वम् ? सदसत्- 

ए्प्राद्यादिपक्षिषु कुत्रापि कथं वा र्जता्थिनामिदङ्कासभिमुखप्रवृत्ते्िवाहः । कथ 
वा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संडायोऽपि ? इति । 

यदप्युक्तं न्यायसुधापरीत्ताया ४१३२३ तमे च पत्र 

८८ वस्तुतस्तु भेदस्य धार्भिस्वरूपत्वं दुवचम् । तस्य प्रतियोग्यनुयोगिसापे- 

क्षललानियमेन तनिरपेक्षधभिस्वरूपताया अयोगात् । अन्यथा घार्भस्वरूपज्ञानादेव 
तदितस्भदज्ञाने डुक्तेज्ञानददाया रजतभदस्यापि गृहीतत्वात् रजतभदग्रहे सति 
रुजतमेदाप्रहरूपश्रमकारणामावात् छयुक्त्यादौ रजतभ्रमनिर्वाहायोग > इति 
तन्निरस्तम् । तथा हि ब्रह्मातिरिक्तं न किश्विदस्ति इत्यभ्युपगच्छता अद्रैतिना 

भदासेदयोः बरह्मस्वरूपत्वमवशयमङ्गीकर्तैव्यमेव । तेन ब्रह्मण्यपि भेदः अङ्गीकृतः । 

‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ? इत्यत्र असव्यन्यादृत्तत्वादयो धमौः प्रतिपाचन्ते इति 
तस्सद्धान्तात् । व्यावृत्तलं मेद ईत्यनधान्तरम् । तथा च ब्रहमस्वरूपभूतयोः 
मेदपिदयोः विरोधः कथमिति प्ष्टे यादृरुत्तरं दीयते तेन तादरमेवात्रापि अनु- 

सन्धीयताम् । तद्ग्रन्थस्थस्य धर्मंस्वरूपतवेऽपि इरवयत्रव्यस्य ˆ अपि › शब्दस्य करव्यं 

[चिन्त्यम् । धटपटादिस्वरूपाणां सर्वेषां प्रतियोगििय्पे्षभदस्वरूपत् रेक्यात् 

क प्रटपटादिभेदालुमवः ? तत्तदधीकरियामात्रकासत्वं वा तरय १ इत्यस्य उत्तरं तु 
धटपटादिस्वरूपाणां सर्वेषां प्रतियोगिनि प्येक्ष्रह्स्वरूपत्व रेकयप्रसङ्गेन कथं घट- 
-पयादिभेदानुमवः ? स्वस्य ब्रह्मस्वरूपतवे कथं च घटपटादीनां तत्तदधैक्रियामात्र- 
धास्लिम् ? अत्र ' तस्य › इति एकवनचनप्रयोगः असाधु. । वत्व इदे रजतमिति 

रपः उद्धैतिमतेऽपि कथं समरति इति प्रश्ने कृते किसुत्तसम् ? नञ अस्माभिः 

भेदत्य धर्मिस्वरूपदवे नाङ्गीक्रियते इति समेमुपपथते इति चेन्न भेदस्य धर्भिस्वरू- 
ककं कामं माऽद्नीक्रियताम् । अपि तु दयक्तितस्य शयुक्तिगतयावदृद्रव्यभाविधर्माणां 

च धर्मिस्वरूपत्वमवस्यमङ्गीकार्य प्रेक्षावता । तथा च श्ुत्तौ शुक्तित्वस्य जाने 
कथ ८ भिदं रजत › मिति रमः संम्बेत् ? शुक्तौ ज्ञातायामपि शक्तित्वं न ज्ञायते 
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इति चेत् समे प्रकृतेऽपि । शुक्तौ ज्ञातायामपि त्स्वरूपभूतमभेदस्य अज्ञानात् 

रजतारोपः संमवतीति गृहाण । एतेनैव रजतार्थिनामिदङ्कासाभेमुखप्रकत्ति 

स्थाणुवी पुरुषो वेति संशायः इदेरजतयोः सामानाधिकरण्य चेत्यादीनि 

व्यी्यातानि भवन्ति । 

इयांस्तु विशेष" घटपटादिस्वरूपाणा सर्वेषां प्रतियोगिनिरयेक्ष्रह्मस्वरूपत्वेन 

रेक्येऽपि घटपटादिभेदानभव. अप्रामाणिक्या सदसद्विकक्षणया अविद्या उपपा- 

चते अद्धैतिना । अस्माभिस्तु अन॒मवसिद्धत्रात् अवदयं स्वैः शिरसा धार्यण विदै- 

षण उपपायते इति । 

एतेन अद्रैततत््रह्ुधायासुक्तं (भेदाभवे मेदकायैकारित्वस्य बाधात् विंदेषि 

अवियापीर्ति न किमपि प्रमाणम् ? इति निरस्तम् । 

ननु नीकमुत्परमित्यादौ नीटरूपधमंस्य उत्पररूपधार्मिणश्च यदि अमेदोऽ 

्गीत्रियते तर्हि नीरस्य उत्परसबन्धितया या प्रतीतिः प्रसिद्धा सा न स्यात् । 

न् हि कदापि उत्पल्मुत्परसंबन्धितया प्रतीयते । कि च अनेकथमवते धर्मिण 
स्वगतानेकधमीमिनतात् अनेकलं स्यात् । अनेकधमोणां स्वाश्रयैकधम्यमिननत्वात् 
एकत्वं च स्यात् 1 धर्मधमम्या दिवाचकाना पयौयत् च स्यात् इति चेन मेदप्रति- 

निधिमूताकशेषाङ्खीकारेण सेक्षुद्रोपद्छाणा दूरकरणात् । 

ननु अयं विषः विरोपिणा यिन्नो वा अमिनो वा। विडेषविरोषिणेभ्दि 
अपसिद्धान्तः । अभेदे पुनर्न्यवहारा्यनुपपत्तिः । विदषान्तरस्वीकारे अनवस्था 
ईति चेन विरेषविदषिणोरभेदाङ्खीकारात् । एक एव विरेषः विरोषान्तरमन्तरेण 
विराषरतदरद्वावं गमयति इत्यङ्खीकाराच्च न व्यवहारा्यनुपपत्तिः नानवस्था च । 
इदमत्र तत्वम् ! विरेषो नाम निभेदलेन ग्रमितेषु अपि दंधरजीवजडेषु तदीयरूप- 
सुणक्रियादिधर्मष च अवान्तरबडुत्वादिभेदका्यंघटकों भेदप्रतिनिधिः राक्ति- 
-विरोषः । तदुक्तं बृहद्ाष्ये “८ एकरस्मिख्वेव शब्दानां यस्तु नानास्वरूपिणाम् । 

श्रयोजकत्वहेतुः स्यास्स विक्ञेष- भ्रकीतितः ”' इति । ननु निभेदवस्तुमि कथ 
विदषस्याप्यवस्थान संभवति इति चेत् इईश्रराचिन्व्यदक्च्यैवेति वदामः । तन्त 
त्पदार्थस्वमावा ई्रानिन्त्यक्च्या नियमिताः इति अवदयमङ्गीकारयम् । ताद्य 
क्त्यनङ्गीकारे न कापि पदाथैन्यवस्था उपपादयितुं शक्या स्यात् । बडविषवापत्ति- 
श्च स्यात्| तथा हि धर्मघर्मिणोरमेदावगादिष्रव्यक्षादिप्रमाणैः अत्यन्ताभेदो ज्ञायते | 
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घुट; श्ुक्ृः इति प्रतीतिस्तावद्रतैते । सा प्रतीतिः सबन्धमात्रनिबन्धना इति वक्तु 
न राक्यते । कुण्डबदरादिग्रतीतितः विरुक्षणत्रात् । एवं घटरूपयोरमभेदेऽपि 
घटस्य रूपमित्यादि न्यवहारो विरेषबलेन युज्यते । तथैव विरोषविेषिणोरमेदेऽपि 
विशेषस्य स्वनिर्वाहकतया घटतहूपयोर्विंरोष इति मेदव्यवहारोऽपि युज्यते। नलु घटस्य 
नैल्यमिति प्रतीतिन्यवहारबसखेन घटनैल्ययोर्भदमद्गक्रत्य घटो नीलः इति सामानाधि- 
करण्यन्यबहारसिद्धवर्थं समवायादिकमङ्गीकृव्य अनवस्थादिदोषपरिद्ासया्थं च अङ्गी 
कतस्य समवायस्य यदि स्वनिवौहकवं स्वीकृत्यापि सवैसुपपादयितुं शक्यते चेत् 
कि विहेषाङ्गीकरेण । अथवा विरोषसमवायपक्षयोः कल्पनासाम्यात् न विदोषाव~ 
स्म्येन समवायनिरासो युक्तः । तथा हि मवद्धिः अभेदमभ्युपगम्य भेदन्यबहारकिद्धये 
विषं परिकल्प्य अनवस्थादिदोषपरिहारार्थं॒तस्य स्वनिर्वाहकता स्वीकृता । 
नैयायिकैस्तु भेदमङ्खीक्रृत्य अमेदव्यवहार सिद्धये समवायरूपनित्यसंवेधं परिक्ष्य 

अनवस्थादिदोषपरिह्ारा्थ तस्य स्वनिर्वाहकता स्वीकृता । तथा च समवायपक्षा- 
पेक्षया नाधिको खम इति चेन्न परैधटं तद्धि रूपं तदन्यं सामानाधिकरण्यधटकं 
समवायरूपं संबन्धं परिकल्प्य तस्य स्वनिवह कलत्वमम्युपेयते इति महागौरवम् । 
अस्माभिस्तु न पदा्थत्रयकल्पनं कृतम् । चित एकमेव धर्मधर्मिस्वनिर्बाहक्िरेष- 
स्वरूपमेव । अतो न कल्पनासाम्यम् । ननु सत्यप्यभेदे घटस्तदूपं विशेष इति 

तयस्य अज्ञीकारात् गौरवसाग्यमेव इति चेन्न वस्तुस्वरूपमेव यावस्स्वगतमेद्- 
कार्यनिवीहकविरेषस्वमावमिति एकस्मिन्नेव गुणगुण्यादिव्यवेहारः न तु धर्मधरम्यै- 
न्यतया समवाय इव विदेषोऽन्यः । तथा हि एकमेव वस्तु रूपवल्ादिविरेषतेषेण 
धर्मं इति तदाश्रयरक्षणविरोषवेप्रेण धममीति व्यवद्वियते। रूपरूपिविशेषाणां च॑ 
वस्तुस्वभावेन पदाथान्तरत्वाभावात्् न गौरवम् । सत्यप्यभेदे खानिर्वाकविशेष- 
सूप्रबरात् रूपस्य धमतवं रूपिणः धर्मित्वं रूपस्य आधेयत्वं धटस्य भाधारत्वं विद्ये 
प्रस्य विदेषत्वं धर्मैधर्मिणोरविहेषित स्वस्यैव मिर्वष्यस्वं निवीहकत्वमित्यादि सई 
युज्यते । तथा चोक्तं तच्प्रदीपिकायां ““ तस्मादृगुणद्याणिनो्भैदं कल्पयित्वा 
तदनवस्यापरिहारार्थं तस्य स्वनिवहकत्वकलपनादू वरमेकस्य द्रव्यस्य गुणादि. 
विशषेषरूपेणेव स्वनिर्वाहकल्मिति द्रभ्यमेव स्वका्ेगुणक्रियादिरूपं स्वनिर्वाहिकमि- 
विषं ।... 2 इति। 
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महावाक्यानामखण्डथिपरत्यभङ्कः । 
अद्रौतिनस्वाह्ूः अखण्डार्थे ब्रह्माणि वेदवेदान्तानां समन्वयः । तथा हि 

द्विविधं शाख्रवाक्यम् । एक॑ पदाथनिष्ठमपरं वाक्या्थनिष्ठम् । तत्र ' सत्य ज्ञान ? 
मित्यादि पदार्थनिष्ठम् / तत्त्वमसी > लादि वाक्याथीनैष्ठम् । एवमा दिवाक्यं 
वैदिकम् । ' भ्रकरष्टप्रकादादचन्द्र › इति पदाथनिष्टम् । * सोऽयं देवदत्त 
इत्यादि वाक्याथीनष्ठम् । एवमादि वाक्यं लोकिकम् । इदमखण्डाथकत्वं चं 
चिल्ुखाचार्योक्तदिखा संसगौनवगाहियथाथज्ञानजन कत्वं वा एकम्रातिपदिकाथे- 
मात्रपर्यवसायित्वं वा। तथा चोक्तम् । ‹ संसगीसङ्किसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम् । 
उक्ताऽखण्डाथता यद्रा तस्मातिपदिकाथेता 2 इति । महावाक्यानामखण्डाध॑कलवं चं 
उपक्रमादेचिङ्ैर्निश्वीयते । तथा च छान्दोग्ये ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ? 
इद्युपक्रमगतवाक्य सजातीय -विजातीय-स्वगतमेदद्न्य विषयकम् । ““ पेतदारम्यदिदं 
सर्वं › मिद्युपसंहारोऽपि तत्पर एव । शदमुपक्रमोपसंहरकरूप्यं॑ताद्प्थनिर्णये 
छिद्धम् । तथा " तत््वमसी ' ति नवकरखोऽभ्यासः । निःदेषविङ्धोपद्यून्यरय ब्रह्मणो 
मानान्तराविषयत्वात् अपूषैता ^ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ 
संपत्स्ये ? इति फलम् । ^“ अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य मामस्य 
व्याकरवाणि इति अद्धितीयत्रह्यज्ञाना्थैः अधवाद्ः। म्रदादिद्यन्तैः स्वोपा- 
दानातिरिक्तं कार्यं नास्तीति उपपत्तिः । एवमुपक्रमादिचिङ्गषटकेन रक्षणया 
महावाक्यानामखण्डाथ तात्पर्यमवगम्यते । न च सभरपदङक्षणा कुत्नाप्यद्ृष्टचरेति 
वाच्यम् । अर्थवादघटकानां सर्वेषा पदाना रक्षणया स्तुतिमात्रपर्त्वरय अवक्यमङ्खो- 
कवव्यत्वात् । तथा प्रक्रतेप्यदोषात् । 

संसगौनवगादहियथाधैज्ञानजनकलवं श्च संसगौ विप्यकदान्दप्रमाजमकत्वम् । 
तच्च अतिन्याप्त्यादिरक्षणदोषरदुष्टत्वादयुक्तम् । तथा हि आधे रक्षणे विष भुद्ष्छेति 
वाक्ये अतिव्यािः । तस्य द्विषदन्नं न भोक्तव्यमियेतदथीकिपयक्रल्ात् । न च 
तत्रापि अनिष्टसाधनतसंसर्गः पदवृ््या स्मारितो बोध्यते इति वाच्यम् । अनिष्ट- 

त्वस्य भोजने अनुमान।ढिना गम्यते तत्संसगीस्य तत्र शछाब्दलाभावात् । न च 
प्रतिपिपादयिषितपदाधससर्गाप्रमापकत्वं विवक्षितमितिवाच्यम् 1 चन्द्रबह्मादिः 
राब्दार्थानां स्वरूपतो ज्ञातत्वेन अप्रतिपिपादयिषितत्वात्ः संसाप्रतियोगित्वेमैव 
प्रतिपिपादयिषितल्लात् तत्रासंभवात् । द्वितीये लक्षणेऽपि " शीतेोष्णद्पदीवन्तौ 
पयःपावकौ › इत्याधनकप्रातिपदिकार्थमात्रपरे अतिन्याधिः । न हि धमधर्मिमावासष्- 
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मृखण्डाथत्व धर्मिमेदसहम् । नच रीतस्पदीवत्यः आपः, उष्णस्पर्शवान् 
पावक, इति प्रवयेकंवाक्यद्रयद्वारा अखण्डाविषयबोधद्रयमात्रे तात्पर्यान्न दोष इति- 
वाच्यम् । ˆ चन्द्रे कलङ्कः सुजने दरिद्रता विकासलक्ष्मीः कुमुदेषु चश्चला। 
मुखाप्रसादः सधनेषु नित्यश्चो यशो विघातुः कथयन्ति खण्डित › मिव्येक- 
स्मृ्युपारूढानां चन्द्रकलङ्कादीनां >हत्वान्वयवदिहाप्यन्वयोपपत्तेः । तत्रेव अत्न 
एकवाक्यतायां वाधकाभावात् । सेनावनादिग्रश्चोत्तरे अतिन्या्नर्भज्रटेपायितसवाच्च। 
किच्च प्रवृत्तिनिमित्ताना मानपषि अषण्डात्वं दत्ततिराञ्जलिकि स्यात् । अमान- 
पक्षे च प्रयायत्वापत्तिः रयात् । न च रइृत्तिनिमित्तभेदमङ्गीकृत्यैव सत्यादि- 
पदानां क्षणया अख्ण्डपरत्वामेति वाच्यम् । ठक्षणाग्रयोज्यवोघे यदचधिकमान 
त्राक्यरय अखण्डारथैक्रखहानिः । अभाने च रक्षणायैयथ्यीत् । 

वाक्यस्य अखण्डा्कते प्रमाणमपि न विद्यते । ननु सत्यादिवातरय- 
मखण्डाथनिष्ठ॒ब्रह्मप्रातिपदि काथनिष्ठं वा लक्षणवाक्यत्वात् तन्मात्रग्र्नोत्तरत्वाद्रा 
मरकृषटप्रकाङश्चन्दर इति वाक्यवत् सोऽयं देवदत्त इत्यादिवाक्यवच्च इति चेत् न, 
उक्तवाक्यद्वयस्य सख्ण्डार्थपरत्वेन दृष्टान्ताकिद्धेः । तत्रापि टष्टान्तान्तरस्य 
अन्वेषभीयत्वे अनवस्थाप्रसङ्गात् । प्रत्यक्ष निर्धिकत्पकक्ञानदेतुः इति मतस्य 

अप्रामाणिकलेन प्रमाणमात्रस्य सधिदोषधीजनकलनियमेन साध्याप्रसिद्धेश्च । 

न च प्रमावं संसगोगोचस्वृत्ति सकल््रमावृन्निसरात्त् अमिधेयत्ववबत् इति 
सामान्यतस्तत्सिद्धिरिति वाच्यम् । ग्रमाखं संसर्गांगोचस्प्रमाातति न भवति ज्ञानख- 
व्याप्यधम॑त्वात्रू अुमितित्वादिवदिति सत्मरतिक्षत्वात् । पारमाधकभिनसत्यत्वा- 
देश््यत्र संमवेन पारमार्थिकस्य ब्रह्मण्यप्यभविन सव्यादिसरूपं तु न रक्षणम् । 

न हि घटो घटस्य रक्षणं किन्तु तद्वतासाधारणधरमः । न चैवे, स्वरूपतटस्थ- 
रक्षणयेोविभागो न स्यादितिवाच्यम्। यावदूद्र्यभावित्याभावित्योस्तद्रेद- 
नियामकत्वात् 

अत्र॒ यद् बह वक्तव्यमस्ति तद् अस्यैव ग्रन्थस्य तुरीयाधमरिभभगिष 
अद्िततस्रसुधायाः प्रतिषिषयखण्डनावसरे विस्तरेण बक्ष्यते । 
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आनन्वतीथवाराि - पारगः पूवेदेरिकेः । 
विक्षिष्योक्तं तजर तन्न सक्िप्याजोदितं मया ॥१॥ 

कान्तिक्षान्तिसरस्वन्तं ज्ञानभास्वन्तमादरात् । 
श्रीसत्यज्ञानतीर्थस्थिं बन्दे वे रास्यवारिधिम् ॥२॥ 

अद्रैतश्नान्तराद्वान्तध्वान्तध्वंसपटीयसे | 
नमः युज्ञानसहसे सत्यध्यानास्यभानवे ।३॥ 
सत्यप्रमोदकमन्दी सत्याभिज्ञमुनीनम्ः । 
व्यतनोच्छ्रीन्यायसुधा-मण्डनं मायिखण्डनम् | ४ ॥ 
क्व टीकाकारसदाणी वाणीवाणीज्तोषिणी । 
कृतिम वाग्दरिद्रस्य प्राणेनभ्रेरणादभूत् ॥५।। 
यत्कपाद्ष्टिलेशेन मन्दोऽकाषंमिमां कृतिम् । 
सुपुञ्नीभूय तत्पुण्यं मद्शुरूनुपतिष्ठतु ।।६।। 

अस्मद्गुरुहूदन्तत्स्थ ~ मृलरामपदाम्बुजे । 
समर्प्याहं न्यायसुधा - मण्डनं धन्यतामगाम् ।।७) 

यदन्न सौष्ठव किञ्चिद् तद् गुरोरेव मे न हि । 
यदश्रासोष्ठवं फिश्चित्तन्ममव गुरोनंहि ।॥ ८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपखिाजकाचायत्राघनेकगुणगणाख्द्करत-श्रीमदुत्तरा- 
दिमटाधीज्च ~ श्रीमत्सव्यामिज्ञदिव्यकरकमरसञ्ञात ~ श्रीमत्सत्यप्रसोदतीथं ~ 
विरचितस्य स्याययुधामण्डनस्य तुतीयो भागः समप्तः । 

| असमाप्तोऽय ग्रन्थः ॥ 
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शद्धिपत्रिका 
अद्युद्धम 

संदिश्ती ? 
नित्यसानि, 
समस्तीस्तोँर. 
त्रैविध्यं 
तेनस 
स्वस्येव. 
निषिद्धे सुधानुसारेण । 
महात्मन 
श्रोतपद्. 

रखोकावास्िरूपा 
बन्धजीवा. 
निय 
अनादेः कृते. 

यितत्वात् उप. 

द्धम् 

संविद्राती , 
नित्यसानि, 
समस्तोङ्कार. 
दान्दप्रमाणत्रैविष्यं 
तथाच स। 
श्रस्स्र्ो. 
निषिद्धम् । सुधासुसारेण तु 
महात्मनां 

श्रौतपद्. 
रेोकावर्िरूपा चा 
ब्रह्मजीवा. 

नित्यं 
अनदः प्रक्रतेः 
यितल्वात्् भिनत उप. 

न चैतघुक्तम् इत्यारभ्य नास्तीति वाक्यम् आधेकं वतैते । 

निषेधग्रतियो. 
बाप्यत्वतद्+ 
तस्य 
श्युक्तिरूप्यादा 
न्दक्रमस 
तत्रास्ते. 
नद्ेसम. 
सौगतो 
स्वाकारेण 
विद्वान् बिभेति 

न पछनीयम् । 
निषेधाप्रतियो. 
अवाध्यत्वतद्* 
स्वरूपत्वे तस्य 
छ्युक्तिरूम्यादौ 
न्वङ््रमण. 
तत्र स्व, 
नञसम. 
इति सौगतो 
सत्त्वास्वीकारेणः 
विद्वान्न बिभेति 



प. 

(२) 

अद्युद्धम् 

असत्याते. 
सन्मात्र 

तु प्रव्यक्षा- 

प्रागाण्यम् 
प्रत्यक्षय 
्तिम्व 
सविन्मामस्य 

तदन्यद्युक्तम् 

अधिष्ठानस्व. 

ज्ञान विषयत्नस्य 
ज्ञान विषयत्त्वस्य-आ 
प्रक्रत 

अधिष्ठा. 
अवि आयाः 
दारीरन् 

नाद्यहमर्थस्यासमर्धत्वम् 
जीवडसिनम् 
वाक्यस्य च निष्रेधाप्या 
निष्रेधवाक्यस्य तस्प्रामाण्यस्य 

सोऽश्चते 
विपश्चता 
लक्षणत्वासं 

प्रतीयेते. 
सवससद. 
विङृष्टत्वेन 
कारेषं 
दनत्रौ 
र्ति तेषमिव 

द्धम 

असत्छ्याते . 
अखन्मात्न. 
तु प्रव्यक्ष- 
प्रामाण्यम् 
प्रत्यक्ष्रय 
किञ्च 
सं विन्मान्रस्य 
तदप्ययुक्तम् 
अधिष्ठानत्व. 

ज्ञान विषयत्व. 

ज्ञानविषयल्त~आ. 
प्रकारत्वं 

अधिष्ठा. 
अविद्याया 
शारीरम् 
नाहमभस्यात्मधेत्वम् 
जीधजडभिन्ेम् 
वाक्यस्य तस्प्रामाण्स्य च 
नित्रधापत्या मिषेधवाकयस्य. 

सोऽरनुते 
विपाश्चता 
लक्षणत्वार्सग्भवः | 

वाग्यत. 
सदस. 
विदिष्टलेन 

यदे 
दरौननौ 
ङभ्यत यद्धं तेषोमेव 



2.० 

० 

९,२ 
९५ 

१०६ 
१०६ 
९०८ 
९०८ 
११० 
१११ 
९१९ 
९११२ 
११२ 
११२ 
१९५, 

१२५ 
१९५ 
१२३ 
१२.७५ 
१२९५ 
१२७ 
१२८ 
१२८ 
१५८ 

१२९ 
१२९ 
१२९, 
१२१ 

२८ 

प्न 
4 
म् 
९४ 

९ 

९९ 
२९ 
९६ 

१० 

५ 

९६. 
९५9 

२ 

२२४ 

२.५ 

(२३) 

अद्धद्धम 

संविद्रूपाणामा. 
स्याप्राण्यम् 
कुत ति 
सुक्तयुनु. 
ब्रह्मज्ञान . 
ब्रह्मज्ञान . 
जीवान्मनः 

अहमिति तिपत्तन्यः 
परमे 
त्वम असि 
परमातमाभिननो 
मप्युक्तम् 
नामेदबोधक्ानि 
मिव्येव ददने ता 
भेद निबोधकंः 

( कर. <! १० ) 

तत, सु 
दाब्दादिम्य 

ज्ञानिना 

ज्ञानस्ेन 

मिथ्वा 
तस्याप्यु- 
म्रकारस्स्वयुक्तः- 
यदुक्तं 
( मेदाक्षस 

तकत 

यौधस्य 
धीनदज्ञाना. 

युद्धम् 

संविद्भपस्या. 
स्याप्रामाण्यम् 
कुत इति 
सुक्त्यनु. 
ब्रह्मज्ञान. 
नरह्याज्ञान. 
जौवात्मनः 
अहमिति प्रातिपत्तन्यः 

पगमे 
त्वम् आसि 
परमात्मयिन्नो 
मप्ययुक्तम् 
अभेदब्मोधकानि 
मिच्येवं प्रदरौने एव ता. 
भेदानेन्दाबोधकं 

( कठ. ४।१० ) 
तत् अनु 
दाच्डाद्धिम्यः 

ज्ञानिन 
ज्ञातत्वेन 
मिथ्या 
तस्याप्ययु- 
प्रकाररत्वयुक्त- 
इति यदुक्तं 
( चेद.रश्वस 

नतु 
बोधस्य 
गन्धादिङ्खाना. 
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अद्युद्धम् द्यद्धम् 

श्ना श्नात् 
न स्वीकायैः स्वीकायैः 
जीवनब्रह्माभेदे नोक्तः ज्ञानी। जीवन्रह्ममिदज्ञानी नोक्तः। 
विदेषनि बद्धत्व विरेषनिच्रन्धनत्व 
कार्णल्ेनावगमात् कारणखनानवगमात् 
बाध्यते वाध्यन्ते 

दृष्टं चैत्रः वैशाखमासे दं चैत्रं कारान्तैरेद्वा अयं 
ट्ट ्वैत्रः वैराखमासे दष्टः 
स्वाप्रपदार्थामिध्यासखे रवाभ्रपदार्थीमिथ्याले 
वस्तुधमे वस्तुधर्म 
सूज सूत्र 
स्वप्नोपाख्ब्धं स्वप्रोपर्ब्धं 
इत्यादा तत्र॒ इत्याश केतं तयोरुदाष्षणणलासंभव इति 
प्रमाणात्मैकल्स्य प्रमाणमासैकत्वस्य 
संमतत्वात् संगतत्वात् 
रितनम्यववहारामावः दितन्यादिन्यवद्मसाभावः 
व्यवह्यासाबीधकं व्यवहयासाभावबोघक 
सर्वैव्यवह्याय- सर्वव्यवहासभावा- 
(का. त्रा. ) ( कौ. बा. ) 
वैषम्यनध्रण्य वैषम्यनैधण्ये 
ननु नतु 
प्रवर्तेते प्रवर्तन्ते 
अस्त्य असत्यत्वं 
णार्हतेऽपि णानर्हैल्नेऽपि 
रतिं इति 
बरह्मष्यतिरेकेण- ब्रह्मग्प्रतिरेकेणा- 
कालेऽपि सत कालेऽपि न सत् 
ब्रह्मणा प्रह्मणो 
अममूरखुकत्वं भ्रमाभ्ररुकत्वं 
सस्यत्वासिद्धेश्व सस्यत्वसिद्धेश्व 
सिद्याभिभ्रायो मित्यभिप्रायो 
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अद्युद्धम् दयद्धम् 

असतं अमतं 
अभिप्राय असिग्रायः 
तत्तत्तं यत्तक्त 
श्चुत्वा श्रुत्या 
प्रत्येष प्रव्येव 
विद्युच्वात् वियुक्तत्वात् 
एकमेव एवमेव 
द्ाच्यत्वाभ्युपगमात् । दूनाध्यत्वाभ्युपगमात् 
तृत्वाद् तृत्वादि, 
इख्मः दुकेमः 
वाक्ये नादैति- वाक्येनादरैति- 
नादिनो नादितो 
कल्पना्थक्य कल्पनानथक्य 
इत्याद्युक्तन्षणा इत्याद्युक्त क्षणा 
वर्णान्तरं वर्णकान्तरं 
मधितगवा मधिगतवा 
स्योपष्ठंभन स्योपष्टभन 
प्रपाश्च तमाचार्ये प्रपञ्चितमाचार्यै 
करणत्व कारणत्व 
मिवेतिचेत् मिवेति चेत् 

गृद्खति गुह्ञाति 
नास्तीत्तत्र नासीत्तल् 
वेश्माद्यं येषमाद्यथं 
सोग्यस्मस्मरणा योग्यस्मरणा 
विधानेन न तत्नन्ते विधानेन तजन्यसे 
भाववभ्दूतर भावचदूक्रतर 
अनुपरन्धे अनुपरून्येः 
न्दिथस्य दन्दरियस्य 
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अद्यनहम 

(६. 

व्यवधानदोषाय 
कित्चाघष्ठं 

ज्ञानस्मरति- 
च्छ्य 

अनुव्याख्यान 
नुपर्न्च्यान्तसानु 
समधनम- 
पस्मात्स्वरूप 

रूपकं 

चछ कारत्व 

श्याज्ञानचेन 

एताद्यं साध्यस्य 

ग्रतिम्बि 
यथैचात्मनो 
श्रयन्चोक्तितः । 

विदोषदयक्श्च 
भ्नान्तिः 

ज्ञानानास्कन्दिवि 
श्रतिवाटिभव 
ब्रह्मणः 
न्द 
वैराम्या. 

श्चुतीता- 

नव्य, 
ग्रकस्णरथसराप 

व्यञ्येदेक्छं 
विनचार्य॑स्नात् 
सति यसो 

युद्धम् 

न्यवधघानं दोषाय 
कित्चाघटं 
ज्ञान स्परति- 
वेोन्दिय 
अनुव्यारन्याने 
नुपरूष््यन्तयानु 
समथनमन- 
परमात्मस्वरूप 
रहं 

छत्राकारत्व 
श्च ज्ञानत्वेन 

एताददासाध्यस्य 
म्रतिचिम्ब 
यथैव चात्मनो 
श्रयतोक्तितः । 
विङ्ष्यकश्च 
श्रान्तः 
ज्ञानानास्वमन्दितवि- 
प्रतिंवादिभावः 
्रह्मणः 
म्रह्म 
वैषम्या. 
श्चतितोऽ 
यह्वधे. 

प्रकरणस्थैस्पि 
त्यजेदेखः 
विग्चार्यल्वात् 
सति तेत्र शक्तस्वत्त यो 
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अद्ुद्धम् दयुद्धम 

दश्च रः तत्रराक्तत्वात्र् ईश्रः सदा 
परघाने पर धाम 
अआनन्दपेदन आनन्दपदेन 
अकायः एव अङ्कीकायैः एव । 
असीत् ? आसीत् “ 
बरूतत्ं जटवत्वं 

योगन योगेन 
श्चतानामा श्रुतनिमा. 

ज्ञे यत्बोक्ते ज्ञेयत्वोक्त. 
च्ाहितम् । चं द्धितम् । 

उपासना श्रकस्ण उपासनाग्रकरण- 
अन्यायत्वात् । अन्यास्यव्वात् । 
पर. सहश्न. परःसदह स. 
र्वदय भाविनीं रवङयंमा विनी 
सन वाक्येषु सयैवाच्येषु 
इन्द्ियाथं ३ न्दियाभ 
देतुकृत हेत् क्रत 
ग्रति पादयतीति प्रतिपादयतीति 
मन्वाना मन्वानानां 
सावैज्ञादे . साचेश्ष्यादे . 
व्याहति पुरं. व्याहतिपुरं. 
स्तिते । स्तिते। 
अन्तादि ध्मीच्रत्ति. अचतादिधर्मनिन्नात्ति 
संस्कार संस्कार 
वामीश्वसादिस्त. वागीश्चरा्दिभिस्त. 
६४ स्परतैश्च > ६८ स्मृतेश्च 9१ 

पल्बितेन पतेन । प्षितेन । एतेन 
भेद ससथनम् । भेदसमर्थनम् । 
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पं. अद्म 

मित्यपाप्स्तम् । 
जीवेश्चरामेदः 
विरोषरणतापन्ना 
सवान॑लुभवि. 
इत्यादि भारत. 

प्रसङ्घ 
मुत्वादित्व. 
द् त्यादि श्चुतिः 
भेद बुद्धि 
राक्यर्ते 
ग्रतीतिवेस्तु 
भेद् प्रत्यक्षे 
भिन्नर्मव 
ततस्स्वरूप- 
म्रसिद्धभावे 
पत्तित्तं रिति 
ग्रतियो गि. 
ग्रतियोविष. 

भद्) 
संशायादि विरोर 
काटे 

घटस्य 
त्यन्ययोन्याश्चमः 
निरपेश्चत्वरूखविर . 
काटम्बधः 
भेद धर्मि. 
सं युज्यते 
काकार; 

द्युद्धम् 

मिव्यपास्तम् । 
जविश्रासिदः 
विोष्णतापन्नः 
सवानन्ुभवि. 
इव्यादिभार्त. 
प्रसङ्को 
मुवादिव्य. 

इत्यादिश्रुतिः 
भेदुद्धि 
दाक््यते 
भ्रतीतेर्वस्तु 
भेद प्रत्यन्ते 
भिनमेव 
तत्तत्स्वरूप-- 
ग्सिद्धयभण्वे 

पात्तिरिति 
प्रतियोगि. 
ग्रतिसोगिविभ. 
भेदो 
संदायादि विसे. 
चाड्न 

घटस्य 
प्यन्यौन्याश्रयः 
नि्पेक्षत्वरूपविरु. 
कारुसम्बन्धः 
भेदधर्भि. 
युज्यते 
टीकाकारः 
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२०८५ 

२०५५ 

२०८५ 
२०५ 

२०६ 

२०४ 

२०६ 

अद्युद्धम् 

संयोगः 
ष्येवमेव. 

उपपनम् 
ज्यपवहार् * 

(९) 

पुनरुक्ते वैयथ्यैस्य 
एवां स्ति 
पादनंसंमवात् । 

मावसाधन- 

विन्ना- 

द्धम 

संयोग. 
प्येवमेव । 
उपपन्नः १ 
ल्यवहार. 
प्रनरुक्तेवैय्यस्य 
एवास्ति 
पादनसमवात् । 
भावसाधन 
भिश्चा 




